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برنامه ارایه پوسترهای اولین کنگره بین المللی 92 :خرداد 3121
92
خرداد

عنوان پوسترها

ارائه کنندگان

ساعت

8-01

 - 0مهارت حرفه ای معلمان و مربیان از نظریه های
یادگیری در عنصر روشهای تدریس برنامه درسی
مراکز پیش دبستانی شهرستان آمل

-0دکتر حبیب هللا نادری .وحید حسین
زاده.مهدی اکبری

8-01

 - 9سنجش مهارت حرفه ای معلمان و مربیان از نظریه
های یادگیری در عنصر ارزشیابی برنامه درسی پیش
دبستانی شهرستان آمل

-9وحید حسین زاده.مهدی اکبری

8-01

 - 3سنجش تسلط نظری معلمان و مربیان پیش دبستانی از
نظریه های یادگیری رفتاری ،شناختی و اجتماعی

-3مهدی اکبری.وحید حسین زاده

8-01

 - 4مهارت حرفه ای معلمان و مربیان از نظریه های
یادگیری در عنصر هدف برنامه درسی پیش دبستانی
استان مازندران

-4مهدی اکبری .دکتر حبیب هللا
نادری.وحید حسین زاده

8-01

 - 5مهارت حرفه ای معلمان و مربیان از نظریه های
یادگیری در عنصر محتوای برنامه درسی مراکز پیش
دبستانی شهرستان آمل

-5مهدی اکبری،وحید حسین زاده

8-01

 - 6مهارت حرفه ای معلمان از نظریه های یادگیری در
عنصر محتوای برنامه درسی پیش از دبستان شهرستان
آمل

-6وحید حسین زاده،مهدی اکبری

8-01

 - 7معرفی پروژهی ضلع سوم :طراحی مجموعه
کارگاههای گروهی کودکان دارای کمبودهای رفتاری

-7محمد علی فیاض بخش.آرش
منجم،فواد خسروشاهی

8-01

 - 8پیشبینی صفت بهوشیاری بر اساس آزار دوران کودکی

-8فریبا زرانی .محمود حیدری،نسرین
مرتضوی
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8-01

 - 2هفت راز مدرسین برتر پیش دبستانی

-2آمنه نیافرد-یاسر قرائی .شبنم عطارد

8-01

- 01بررسی رابطه ی بین ویژگیهای دموگرافیک و
اضطراب صفت در کودکان پیشدبستانی

-01امیر قمرانی .فاطمه خونساری .
راضیه شریفی

8-01

 -00مقایسه مهارتهای اجتماعی کودکان با توجه به حضور و
عدم حضور آنها در مهدکودک

-00زهرا کرمانی مامازندی .افضل
اکبری بلوطبنگان .سحر دانژ .شهره
فراهانی

8-01
8-01

- 09چرایی درس پژوهی در دوره ی پیش دبستان
- 03بررسی ارتباط بین آموزش و سیاستگزاری سالمت بر
اساس مدل  PROCEED-PRECEDEو
کیفیت زندگی در نوآموزان پیش دبستانی استان گیالن

-09شهرام امامقلی .سارا رحیمی
-03حسین اسکندری -آیت عشایری-
پروین جوادی.زهرا ملکی

8-01

- 04اهمیت آموزش در پیشگیری از بروز مسمومیت
کودکان
- 05بررسی نحوه¬ی عملیاتی کردن عناصر برنامه¬درسی
روییدنی برای سنین اوان کودکی

8-01

- 06پیش بینی سالمت روان دانش آموزان بر اساس
شایستگی های معلم

-06علیرضا رجایی.هما سلطانی.فائزه
بهمنی

8-01

- 07ارزشیابی کیفیت فعالیت های جاری برای مراقبت های
شخصی کودکان در مراکز پیش از دبستان شهرستان
قشم مبتنی بر استاندارد بین المللی اکرز()ECERS-R

-07کیوان صالحی  .ابراهیم
طالیی.فرحناز نژاد غفوری

8-01

- 08پدیکلوزیس و راه های پیشگیری از آن

-08طیبه صنعتی.مجتبی کریمی

8-01

- 02چشم انداز اقتصاد مقاومتی در آینه بازی های کودکانه

-02معصومه ایمانیان

8-01

- 91اهمیت شناسایی بهنگام کودکان با ناتوانی های یادگیری-91 :عباس نساییان .رقیه اسدی گندمانی
معرفی مقیاس درجه بندی و مشاهده یادگیری

8-01

-04طیبه صنعتی.مجتبی کریمی
-05عابده بهمن پور

01-09

 - 0سنجش و راهنمایی مسیر شغلی در دوره های پیش از
دبستان و دبستان

-0سهراب عبدی زرین.فاطمه سمیعی

01-09

 - 9کودک و برنامههای تلویزیون در دههی  21شمسی:
پیشرفت یا پسرفت در مهارتهای زندگی؟

-9پریسا کیومرثی.محمد رضا رسولی
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01-09

 - 3بررسی بهداشت روان ناشی از ناهنجاری اجتماعی
دانش اموزان ابتدایی

-3مرتضی محمدی.اکرم محمدی

01-09

 - 4پیش بینی اهمالکاری تحصیلی و سازگاری اجتماعی
نوجوانان
 - 5بررسی ایمنی پارک ها در شهرهای ایران

-4نورا دهقانپور
-5دکتر محسن پور صادقیان

01-09

 - 6بررسی نقش محیط اموزشی بر بهبود یدگیری

-6معصومه محمودی لیرزردی

01-09

 - 7جایگاه اسباب بازی در رشد وارتقاء مهارتهای
اجتماعی – روانی کودکان پیش دبستانی با تاکید بر
آموزه های دینی

-7حسین سراوانی.حسین مظفری

01-09

 - 8توجه به تنوع فرهنگی و آموزش مفاهیم چند فرهنگی
در آموزش پیش دبستان

-8راضیه امینی.زهرا جمشیدی.زهرا
امینی.محمد علی حسینی

01-09

 - 2ضرورت توجه به آموزه های دینی در آموزش کودکان
پیش دبستانی

-2زهرا جمشیدی.فرحناز محمدی.محمد
علی حسینی

01-09

- 01اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر مهارتهاي
شناختی ،رفتاری ،هیجانی و انگیزشی کودکان
پیشدبستانی

-01محمد عاشوری

01-09

- 00نگاهی به تاثیرآموزش بر تقویت هنر زیستن در کودکان -00منصوره کریم زاده.زهرا
پیش دبستان
هاشمی.زهره محمودی

01-09

01-09

- 09جایگاه رویکرد تلفیقی در دوره پیش دبستان

-09سمیه کدخدازاذه.پروین احمدی

01-09

- 03نقش محیط آموزشی بر بهبود یادگیری کودکان

-03معصومه محمودی لیرزردی

01-09

- 04بررسی تأثیر آموزش نقاشی بر کودکان پیش از دبستان

-04پرشنگ سنگین آبادی

01-09

- 05اثربخشی آموزش مفاهیم اخالقی به روش انیمیشن بر
افزایش هوش اخالقی کودکان 8تا 00سال شهر اصفهان

-05ریحانه نصر اصفهانی.زهره لطیفی

01-09

01-09

- 06تاثیر مداخالت آموزشی بر درک گروه سنی پیش
دبستانی از خطر بالیا
با استفاده از روشهای جدید آموزشی و Playing Roll
- 07واکاوی اصول و عوامل یادگیری فعال رویکرد
آموزشی های/اسکوپ در دوره پیش از دبستان

-06ارزو دهقانی،سیده سنا حسینی .دکتر
غالمرضا معصومیسمانه میراسماعیلی

-07صابر عبدالملکی.مهدی بیاتی
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01-09

- 08روش تدریس مبتنی بر طنز

-08عارفه آقا علی.علی ابراهیمی نیا

01-09

- 02تبیین مفهومی آموزش صلح در دوران کودکی

-02لیال زمانی کوخالو.پریسا تجلی

01-09

- 91روش های آموزش سالمت به کودکان پیش دبستانی

-91فرزانه غریبی.مهدیه سبزی
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04-06

 - 0بررسی تأثیر آموزش کمک های اولیه بر یادگیری
کودکان :مطالعه مروری

-0زهرا مهرآئین نزدیک.علی مهاجر
وطن

04-06

 - 9بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر مهارت
های رشد شناختی کودکان  6تا 7ساله منطقه 8تهران

-9ساناز ماهری

04-06

 - 3تاثیر برنامه آموزش پیش ریاضی بر عملکرد ریاضی
کودکان پیش دبستانی در معرض خطر برای مشکالت
ریاضی

-3احمد احمدی

04-06

Sequencing effects of object control and -4
locomotor skill during Integrated Neuromuscular
Training in 6-7 year old children

04-06

 - 4جایگاه رویکرد تلفیقی در دوره پیش از دبستان

-5سمیه کدخدازاده.پروین احمدی

04-06

 - 5بایسته های تربیت شهروندی وتاثیر ان بر نظم اجتماعی
دانش اموزان

-6فائزه فارسانی

04-06

 - 6اثربخشی راهبردهای شناختی و حافظه کاری بر رشد
گفتار حل مسئله دانش آموزان با مشکالت ریاضی

-7فاطمه شهید ؛ حسین رحیم زاده ؛
عبدالمهدی حریفی زاده.حسین اکبری فر

04-06

 - 7اشنایی کودکان با مفهوم خداوند بر اساس قصه موسی و
شبان و تطبیق ان با مراحل رشد شناختی پیاژه

-8نوشین یار احمدی

04-06

 - 8تاثیر بسته اموزشی از راه دور مام بر تغییر سبک های
فرزند پروری مادران مهد کودک های سه ستاره
شهرستان ساری
 - 2اثر بخشی رویکرد یادگیری سازنده گرا در خالقیت و
مهارت حل مسئله پیش دبستان

-2مهرنوش میر راسخیان.غالمرضا
احمدی

04-06

sequencing effects- 01

-00احسان اسدی

04-06

- 00اثر بخشی اموزش خانواده بر تغییر رفتار فرزندان در
مراکز پیش دبستانی

-09وحید حسین زاده

Reza Fard .Seyed Ehsan Asadi-4
manesh 2- Ahmad Rahimi3Matin Aghalar3-Akram
-Jamali3
Elahe Mohtasham

04-06

-01سروناز جهان زاد

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی
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04-06

- 09بررسی تاثیر اموزش خواندن نوشتن خالق به نواموزان
پیش دبستانی

-03خاتون گرگانی

04-06

Comparison the effectiveness of different -04
teaching methods ( storytelling, performing
demonsration activities and common activities) on
physical and motor development of preschool
children in boroojerd city in 1397

-04زهرا موسوی

04-06

 -05حقوق کودک درخانه وجامعه

-05مهردادبرون

04-06

 -06حق بررهایی از گرسنگی و تأمین حداقلهاي معیشتی کودك
از دیدگاه

-06بنت الهدي نیکنامی .هاجر
نیکنامی.ندا نیکنامی

اسالم و اسناد بین المللی
04-06

 -07بررسی اثربخشی آموزش والدین در میزان آگاهی آن ها
درباره ی خود مراقبتی جنسی کودکان 5تا

-07محدثه بیاتی.منصوره کریم
زاده.سیده زهرا صادری

6ساله شهر تهران
04-06

 -08مروری بر انواع رویکردها  ،روش های سنجص
تکانشگری و

 -08فائزه فرزام آرا.دکتر الهام فروزنده

رفتارهای تکانشگرانه
04-06

 -02بررسي روایي و پایایي بسته سنجش پیشدبستاني مایلر براي
کودکان  4سال و  3ماه تا  5سال

 -02ساالر فرامرزی .محمد رضا
عابدی.فرزانه بختیاری

و 8ماه شهر اصفهان
04-06

- 90خانواده و اخالق شهروندی کودکان با تاکید بر دوره
قبل از دبستانی

06-07/31

 - 0بررسی رابطه ی معانی رمزی نقاشی ترسیم خانواده با
سبکهای فرزند پروری در کودکان پیشدبستانی استان
تهران

-91تقی ابو طالب احمدی
-0زهرا نفر-فائزه نفر
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06-07/31

 - 9خانواده ،ضرب المثل و آموزش

-9شهال انزلچی.علی ابراهیمی نیا

06-07/31

 - 3تجارب زیسته مادران کودکان با هوشبهر مرزی سنین
پیش دبستانی :پدیدارشناسی

-3مژگان رسولیان.احمد عابدی  ،ایلناز
سجادیان.علی نادی

06-07/31

 - 4بررسی مقایسه ای ابعاد کیفیت زندگی والدین کودکان-6
3سال دارای اختالالت رفتاری

-4حمیرا شایق.مهناز افراسیابی

06-07/31

 - 5کودکان پیش دبستانی ،خانواده ،آموزش و مهارتهای
زندگی
 - 6بررسی رابطه عزت نفس و سالمت روانی با بهزیستی
روانشناختی والدین کودکان عادی

-5هایده بهبودی

06-07/31

-6اقدس رحیمی

06-07/31

 - 7نشاط در خانواده های دارای فرزند اختالل یادگیری

-7سید ابوالقاسم میر قیصری
مهوری.علی ابراهیمی نیا

،علی

06-07/31

 - 8عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ اسالمی

-8سید ابوالقاسم میر قیصری
مهوری.اقدس رحیمی

،علی

06-07/31

 - 2تاثیر توانمندسازی تربیتی مادران در کاهش اختالل
یادگیری دختران مقطع ابتدایی

-2زهرا جانقربانیان.علی آقازیارتی

06-07/31

- 01رابطه ی باور به دنیا عادالنه و نا عادالنه با حاالت
روانشناختی مثبت در والدین کودکان با نیازهای خاص

-01زهرا شاه حسینی.سحر بینا.ناصره
شاکری

06-07/31

- 00مقایسه شیوه های فرزند پروری مادران دارای کودکان
اختالل اضطرابی با عادی

-00محبوبه بنان

06-07/31

 - 09مروری بر عوامل تعیین کننده سبک های فرزند
پروری

 -09دکتر زهره شاه حسینی.دکتر
فروزان الیاسی.دکتر محمود موسی
زاده.زهرا وفایی نژاد

06-07/31

 - 03کودکان و نیاز به توسعه فرهنگ مهاجر پذیری

-03فاطمه خاوری

06-07/31

 - 04بررسی تاثیر اموزش خواندن نوشتن خالق به
نواموزان پیش دبستانی

-04خاتون گرگانی
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31خرداد
عنوان پوسترها

ارائه کنندگان

ساعت
 - 0تأثیر سوء جنگ تحمیلی بر کودکان پیش دبستانی

-0محمدجوادحسین آبادی فراهانی.
محمدرضا مصطفائی.کاظم حسن زاده

8-01

 - 9تاثیر تمرینات هوازی در نوبت های صبح و عصر برشاخص
های هنگام تولد نوزادان و دو ماه پس از تولد

-9آزاده لعلی .دکتر محمدرضا
رمضانپور .زهره امیر خانی

8-01

 - 3عوامل خطر و روشهای تشخیص آن در دوره خردسالی

-3محسن حاجی¬تبار ¬فیروزجائی.مریم
طالبی

8-01

 - 4بررسی تاثیر مداخالت آموزشی بر سالمت کودکان :یک
مطالعه ی
مروری در ایران

-4مهتری طاهری اکرم .قارلی پور ذبیح
اله

8-01

8-01

 - 5ارتباط بین برخی ابعاد آنتروپومتریک و ناهنجاري کایفوز در
پسران 7تا 01سال اسالمشهر

-5الهه کیخاي جوان

8-01

 - 6تاثیر عوامل روانشناختی ارگونومیک در طراحی فضای
مراکزپیش دبستانی شهر همدان در سال 0326

-6سودابه طاقتی مراد.جواد ترکمان

8-01

 - 7بررسی ارتباط بین عفونت توکسوکاریازیس و آسم کودکان.
مقاله مروری سیستماتیک و متاآنالیز

-7شیما آقایی.علی رستمی

8-01

 - 8بررسی مقایسه ای یادگیری در دانش آموزان پیش دبستانی بر
مبنای اختالالت خواب

-8لیال صالحی.مینا صالحی

8-01

 - 2سالمت و ایمنی کودکان پیش دبستانی با مداخالت خانواده
محور

-2دکتر حسین ملک افضلی.دکتر صفورا
قریب زاده .پیام روشنفکر.دکتر لیال
محمدی نیا

8-01

- 01نقش معماری و زیبایی شناسی محیط
بر خالقیت کودکان پیش از دبستان

-01مرسده عامری

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی
اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملّی آموزش و سالمت کودکان پیش از دبستان ایران ( 13-92خرداد ماه )3121
8-01

- 00اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی-اجتماعی بر
سازگاری خانوادگی ،اجتماعی و عاطفی کودکان

-00پریا جنگی ،علیرضا سنگانی.ناهید
رامک

8-01

- 09بررسی اثربخشی قصه درمانی بر تاب آوری و خودپنداره
کودکان دارای والدین مطلقه

-09نفیسه مشجری صنعتی .سید محسن
اصغری نکاح

8-01

- 03بررسی تاثیر ارگونومی محیطی بر شناخت و یادگیری
کودکان پیش دبستانی

-03محسن پورصادقیان.اکرم شهبازی

8-01

- 04اثربخشی آموزش برنامه های مهارت زندگی بر افزایش
مهارت های خندیدن و گفت و شنود کودکان پیش دبستان

-04نفیسه رحیمی زاده.الهه محمد
اسماعیل

8-01

- 05ارتباط بین بینایی و ناهنجاری کایفوز در پسران  7تا  01سال

-05الهه کیخای جوان

8-01

- 06بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سالمت روانی
کودکان پیش از دبستان

-06فاطمه مقبلی دامنه  ،زهرا مقبلی
دامنه  ،طوبی ساالری بردسیری.مطهره
نبوی

8-01

- 07مقایسه توانایی نظریه ذهن در کودکان پیش دبستانی با سابقه
ی مهد کودک و کودکان بدون سابقه مهد کودک

-07سعیده جعفری

8-01

- 08تاثیر آموزش فعال بر آگاهی کودکان پیش دبستانی در مورد
سالمت دهان و دندان در مناطق شهری شهرستان تربت
حیدریه

-08زهره حسینی

8-01

- 02سالمت و ایمنی کودکان پیش دبستانی با مداخالت خانواده
محور

-02دکتر حسین ملک افضلی ،دکتر
صفورا غریب زادهه ،پیام
روشنفکر.دکتر لیال محمدی نیا

8-01

- 91بررسی عوامل موثر بر سالمت روان در کودکان پیش
دبستانی

-91محمد یزدانی

01-09

 - 0بررسی رابطه کیفیت دلبستگی با مهارت اجتماعی و کارکرد
اموزشی

-0نسیم ایمانی

 - 9بررسی تکامل جسمی و روانی edگزارش کودک مبتال به
صرع

-9مریم کاظمی

01-09

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی
اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملّی آموزش و سالمت کودکان پیش از دبستان ایران ( 13-92خرداد ماه )3121
01-09

 - 3اثر بخشی قصه گویی بر کاهش نشانگان کمبود توجه بیش
فعالی 6-3
sleep problems - 4

01-09

 - 5مقایسه مهارت های ارتباطی ادراک شایستگی پیشرفت
تحصیلی در دختران
 - 6اثر بخشی فلسفه کودک بر روی جرات مندی کودکان

-6ماهرخ اکرمی

01-09

 - 7ارتقای حافظه شنیداری دانش آموزان دارای مشکالت دیکته
نویسی با مداخله درمانی آگاهی واج شناختی

-7محمد علی (مهرداد)صفایی
نوایی.مهدی اکبری

01-09

 - 8اثربخشی اموزش اگاهی واج شناختی بر ارتقای حافظه
دیداری دانش اموزان دچار لکنت

-8مهرداد صفایی نوایی.مهدی اکبری

01-09

 - 2بررسی بازی درمانی و مهارت های کودکان پیش دبستانی

-2زهرا محمدی .فاطمه محمدی.مهدی
گرگین.فاطمه تقلیلی

01-09

- 01اثر بخشی آموزش آگاهی واج شناختی بر ارتقای حافظه
دیداری دانش آموزان دارای لکنت

-01محمد علی(مهرداد) صفایی
نوایی.مهدی اکبری

01-09

- 00بررسی اثربخشی بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر
رویکردDIRبر کاهش نشانگان افسرده خوئی در کودکان

-00زینب خانجانی .مهسا محسنی

01-09

- 09اثربخشی آموزش مدیریت اضطراب خانواده به کودکان
الگوهای دلبستگی ناایمن در مهدهای کودک شهر تبریز

-09نعیمه یوسفی شهیر

01-09

- 03بررسی عوامل تاثیرگذار در تعیین زمان مداخله در لکنت
پیش از سن دبستان :یک مطالعه مروری

-03زهرا ولی تبار.مجید جنت

01-09

- 04بررسی تاثیر اقدامات موسیقی درمانی بر روانخوانی در
کودکان دبستانی کاشت حلزونی شنوائی

-04دکتر محمد اجل لوییان .سپیده
ربیعی.دکترسحاب تربتی

01-09

- 05بررسي تأثیر اموزش مهارتهای حرکتی هدفمند و پیوسته بر
افزایش طول گفتار خودانگیخته در کودکان کاشت حلزونی
شنوایی

-05استاد امیر قربانی  .دکتر سحاب
تربتی .دکتر محمد اجل لوییان.سپیده
ربیعی

01-09

- 06بررسی نقش آموزش پیش از دبستان در خانه بر مهارت های
خواندن کودکان با اختالل یادگیری

-06میرسبحان سادات.جواد حاتمی.الهه
یداللهی

01-09

01-09

-3فاطمه محبی
-4سعیده سادات مرتضوی
-5الهام نیکوکار

.هادی منسوبی.سید امیرامین یزدی

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی
اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملّی آموزش و سالمت کودکان پیش از دبستان ایران ( 13-92خرداد ماه )3121
01-09

- 07اثربخشی آموزش هنرهای بینایی بر اعتماد به نفس و مهارت
حل مسأله کودکان کم شنوا

-07منصور شادکام.حسین سراوانی

01-09

- 08مداخالت کاردرمانی در کودکان پیش از سن مدرسه دارای
اختالل ADHD

-08مریم شریفی نسب کریم ایوبی.زهرا
حسنی

01-09

- 02بررسی اثر بخشی بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر  DIRبر
بهبود کمرویی کودکان پیش دبستانی

-02سید امیر امین یزدی.زینب ضرابی
مقدم

01-09

- 91ثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری والد وکودک بر سبک
فرزندپروری والدین،خودکنترلی
هیجانی،اعتماد به نفس و انگیزش تحصیلی کودکان ADHD 6تا00سال

-91شکوفه علیدادی شمس آبادی.زهره
لطیفی

04-06-

 -0اثر بخشی آموزش بازداری پاسخ بر کاهص عالئم تکانشی در
کودکان دبستانی

-0مریم قاسمی نظر آبادی.دکتر الهام
فروزنده

04-06

 -9اثر بخشی بازی های شناختی بر عملکرد های اجرایی کودکان دچار
بیش فعالی نقص توجه

-9نسرین شمس.الهام فروزنده

04-06

 -3بررسي مداخالت رایج و زودهنگام در اختالل نقص توجه /بیش
فعالي

-3نفیسه نیك سخن شیرازي.عباس حبیب
زاده

04-06

 -4مروری بر مداخالت زود¬هنگام برای کودکان دارای شکاف کام در
سنین پیش از دبستان

 -4زهرا ولی تبار کراتی.مجید جنت

04-06

 -5از طریق تلفیق تکنیک های خانواده بازی درمانی خالقانه و
خانواده درمانی راه حل ودار و استفاده از پالسیبو

-5مجید میر ابوالقاسمی.نسرین خلیل زاده

04-06

 -6ویژگی هنردرمانی در چیست

-6مهشید موسوی

04-06

-7ا ثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر بهبود خود-دلسوزی مادران
کودکان ناتوان آموزش پذیر

-7نادره سعادتی.مهدی رستمی

04-06

 -8اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر ترس اجتماعی کودکان

-8فائزه فرزام آرا

04-06

 -2اثر بخشی اموزش بازداری پاسخ بر کاهش عالیم تکانشی

-2فائزه فرزام آرا

04-06

-01اثر بخشی دلبستگی درمانی بر میزان مشکالت نافرمانی مقابله
ای

-01هدی محمدی

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی
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04-06

- 00تاثیر مداخله اموزشی در مشارکت اجتماعی

-00جواد ترکمان

04-06

- 09اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری والد وکودک بر
سبک فرزندپروری والدین،خودکنترلی
هیجانی،اعتماد به نفس و انگیزش تحصیلی کودکان ADHD 6تا00سال

-09شکوفه علیدادی شمس آبادی.زهره
لطیفی

04-06

 -03اثر بخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر بازداری پاسخ و حافظه
کاری در کودکان پیش دبستان

-03هیوا محمودی.مهناز بابایی

04-06

 - 03تأثیر تجربۀ آموزش و پرورش پیش دبستانی بر اختالالت
رفتاری و کارآمدی تحصیلی دانش آموزان پایۀ دوم ابتدایی

06-07/31

اختتامیه

 -04فاطمه فقانی رادکانی.شکوفه متقی

