دااگشنه علوم بهزيستي و توانبخشي
اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملّی آموزش و سالمت کودکان پیش از دبستان ایران (30خرداد ماه )1397

8/30 – 10/30

سالن

11-13

اثربخشی بازیدرمانی مبتنی بر مدل
شناختی رفتاری بر مشکالت رفتاری
کودکان

پیشدبستانی

با

اختالل

سالن اساتید

کمتوجهی بیشفعالی (کد )1015
محمد عاشوری

نقش کاردرمانی در کودکان پیش دبستانی
دارای مشکالت حسی
کد()1171
مریم شریفی نسب
زمان11:00-11:15 :

زمان8 : 30 – 8 : 45 :
رویکردهای آموزشی نوین در رشد و
آموزش کودکان در دوره پیش از
دبستان
(کد )1018
فاطمه صنعتی

تعیین پارامتر های مورد نیاز جهت طراحی
ارگونومیکی فضاهای مراکز پیش دبستانی
کد()1008
حمیدرضا مختاری نیا
زمان11:30-11:15 :

16 - 17

14 - 15/30
نیازسنجی سطح دانش ،نگرش و مهارت

بررسی تاثیر آموزش ایمنی شخصی به

محیط زیستی مربیان پیش دبستان

مادران بر دانش و مهارت پیشگیری از

آموزش و پرورش شهر تهران

سوء استفاده جنسی در دختران

کد ()1055

پیش دبستانی شهر گرگان95-1394 ،

مریم شریفی ثانی

کد()1083

زمان 14:15 – 14:00

سمیه غالم فرحانی
زمان16:15 – 16:00 :

زمان8 : 45 – 9 : 00 :
تاثیر آموزش راهکارهای کمک برنامه آموزشی تندرستی جیم جیم؛ یک بررسی نحوه ی آموزش مهارت های تأثیر شبکه های اجتماعی بر سبک
حافظهای بر کارکرد حافظۀ کودکان روش بومی برای رشد مهارت های حرکتی زندگی در کودکان پیش از دبستان و تأثیر فرزند پروری
آن بر سالمت روانی آنان در بزرگسالی بر کد ()1088

پیش دبستانی با بیشینه وزن کم هنگام کودکان
تولد

کد ()1007

اساس الگوی حالت کامل سالمت روانی

صدف پور منصف

(کد )1030

دکتر حسن کردی

کد ()1060

زمان 16:30 – 16:15 :

زمان 11:45- 11:30 :وجیه اله جمشیدی

مونا دالوریان

زمان 14:30 – 14:15 :

زمان9 : .. - 9 : 15 :
بررسی تأثیر آموزش "برنامه خود بررسی رابطه مادر-کودک با مشکالت

بررسی اثربخشی نقاشی درمانی بر مهارت

مدیریتی پنج–آ" بر ساختار نقش در رفتاری کودکان 4-6ساله ی کم شنوای

های اجتماعی و خالقیت کودکان
دیرآموز دوره پیش دبستانی

خانواده های دارای کودکان فلج مغزی شهرستان کرج
(کد )1033

زهرا شیرخانلو

کد ()1072

تابان نعمتی فرد

کد()1151

سمیرا دهقانی محمد ابادی

زمان9 : 15 – 9 : 30 :
بررسی تاثیر آموزش تئوری انتخاب

زمان 12:00 – 11:45 :زمان )14:45 – 14:30 :
استفاده ازبازی درمانی با شبیهسازهای

شناسایی رویکردهای آموزشی مرتبط با

در آموزش و

مهارت اجتماعی در مهدهای کودک

به والدین و کودکان پیش دبستانی بر رایانهای()Simulators
بر

پایه

شهری و روستایی

رویکرد

عملکرد

یادگیری

خانواده (کد )1043

بازشناختی( )Cognitive loadدر کودکان

کد ()1089

مریم سیادتی نسب

طیف اوتیسم

صدیقه یاسمی
زمان 16:45 – 16:30 :

زمان 9 : 45 – 9 : 30 :کد ()1109
مرتضی ستار
زمان12:15 -12:00 :
مقایسه نیازهای روانی و استرس بررسی اثربخشی مداخالت بازیدرمانی

اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی

ادراک شده براساس آزمون اندریافت بومیسازی شده بر تعامل والد -کودک

مبتنی

کودکان و ترسیم خانواده در کودکان مادران کودکان پیشدبستانی دچار اختالل بر رویکرد شناختی-رفتاری بر تاب آوری
طالق و غیر طالق (کد )1048

کاستی توجه/فزون کنشی

کودکان پیش دبستانی

نرگس باباخانی

کد ()1071

کد ()1073

زمان 9 : 45 – 10 : 00 :سعید رحیمی

سمیه گلچین
زمان 12:30 - 12:15 :زمان15:00 – 14:45 :

اثربخشی هنر درمانی با رویکرد بررسی میزان آگاهی از بیماری ایدز،

بررسی اثر بخشی آموزش ارتباط بازی

نقاشی بر

محور به مراقبین به شیوه CPRT

کارکردهای اجرایی و هپاتیت و رفتار پرخطر در کودکان

مشکالت رفتاری در کودکان پیش خیابانی سنین پیش دبستان و دبستان
دبستانی دارای و عالیم نقص توجه /جنوب شرق ایران :آموزش نیاز اساسی در
بیش فعالی (کد )1059

این کودکان

ثریا عرفان نسب

(کد)1005

نقدی بر سیاست های اصلی دورهی پیش
دبستانی در ایران

کد ()1094

سید علی خالقی نژاد
زمان 12:45-12:30 :

غزاله باقریان

زمان15:15 – 15:00 :

بررسی تاثیر آموزش سواد رسانه ای بررسی روایی پایایی ابزار اغاز رشد تاثیر

موسیقی

درمانی

زمان 17:00-16:45 :
بر

کاهش

به مادران جهت کاهش اعتیاد به کودکی در جامعه ایرانی

پرخاشگری و اضطراب کودکان پیش

اینترنت در عصر انفجار اطالعات در سمیرا ایرملو

دبستانی

کودکان

دختر

پیش

دبستانی مراکز نگهداری شبانه روزی
شهر تهران

کد()1074

زمان 10 : 00 – 10 : 15 :حسین انصاری

برافزایش دلبستگی ایمن کودکان پیش

زمان 13:00 – 12:45کد()1079

دبستانی

شهرستان خرم آباد در سال 1396

الهام گمج

(کد)1062 :

زمان 15:30 – 15:15 :

مهتاب بیرانوندی
زمان10 : 15 – 10 : 30 :
آثار کودک آزاری و پیشگیری از آن تربیت اوان کودکی در ایران :معرفی یک چالش های مدیریت کالن در آموزش و اثربخشی آموزش گروهی مهارت های
()1031

برنامه درسی

پرورش پیش از دبستان

اجتماعی مبتنی بر پردازش شناختی بر

حسن حاجی تبار

سید نبی اهلل قاسم تبار

کد ()1152

کاهش اضطراب دانشآموزان دختر

فاطمه قاسم زاده

پیش دبستانی شهر تبریز

زمان 8 : 30 – 8 : 45 :کد ()1128

سالن فارابی ،یک

زمان  11:15 – 11:00 :زمان 14:15 – 14:00 :

کد ()1181

داللت های علم عصب شناسی اموزشی

بررسی اثربخشی آموزش همدلی بر میزان

نوشین اسماعیلی

بر اموزش کودکان در دوره پیش از

نافرمانی کودکان پیش دبستانی()6-4سال

زمان 16:15 – 16:00 :

دبستان

در سال تحصیلی 96-97

(کد )1039

کد ()1135

آمنه ولیجانی

سهیال قلی زاده
زمان8 : 45 – 9 : 00 :

زمان 11:30 – 11:15 :

بررسی اثربخشی دوره ضمن خدمت روش¬های آموزش کارآفرینی به عنوان مقایسه جو عاطفی خانواده کودکان دارای Comparing the effect of gain-
frame and loss-frame SMS on
مهارتهای تدریس درس تربیت بدنی رویکردی جدید در آموزش کودکان پیش اختالل اضطرابی با کودکان عادی
the knowledge and practice of
کد ()1158
برروی مدیران ،معاونان و آموزگاران دبستانی
mothers with children less than
6 years of age in the field of
محبوبه بنانی
کد ()11:30
شهرستان پیرانشهر

کد ()1107

زمان14:15 – 14:30 :

بتول سبزه
زمان11:45-11:30 :

خالد دودمان
زمان 09:15 – 09:00 :
اثربخشی

مهارت

آموزش

های اثربخشی فعالیت های تربیت بدنی و آموزش کارکردهای اجرایی :اثر انتقالی

اجتماعی بر مولفه های سازگاری هنری با تاکید بر موسیقی بر سالمتی و نزدیک و دور به عملکرد شناختی و
اجتماعی

والدین

کودکان

children
oral
health:
A
randomized controlled trial
کد ()1182
ریتا رضایی
زمان 16:30 – 16:15:

پیش کاهش اضطراب کودکان پیش دبستانی ،بر تحصیلی

دبستانی شهرگرگان

اساس مطالعات برنامه درسی راهبردی و کد()1160

کد ()1111

الگوی برنامه ریزی چندبعدی

احمد احمدی

مریم طاهری

کد()1142

زمان 14:30 – 14:45 :

زمان09:30 – 09:15 :

مریم هدایتی
زمان 12:00 – 11:45

ارزیابی محیط مراقبتی کودک در اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر

دیدگاه و انتظارات والدین از کودکان پیش نقش اعتیاد به نت و جو عاطفی خانواده

مدارس ابتدایی غیر دولتی شهر تهران

عملکرد خانواده های دارای فرزند مبتال به

دبستانی

در احساس تنهایی کودکان

کد ()1114

اختالل نقص توجه /بیش فعالی در شهر

کد ()1163

کد ()1193

معصومه ایمانیان

تبریز

مهناز حیدری نیا

مهشاد معتمدی فر

زمان 09:45 – 09:30 :

کد ()1145

زمان 15:00 – 14:45 :

زمان 16:45 – 16:30

نوشین اسماعیلی
زمان12:15 – 12:00 :
مقایسه دلبستگی و رشد اجتماعی  Comparative study of Preschoolتحلیل حمایت های قانونی بر سالمت روانی
education system in Iran with
کودکان پیش دبستانی از منظر حق بر
کودکان پیش دبستانی مهد های
Selected Advanced Countries
کد ( )1146زیست بدون تشویش
کودک شهری و روستایی
کد()1115
معصومه صادقی

 Seyedeh Sana Hosseiniکد ()1164
زمان12:30 – 12:15 :
زهرا عباسی
زمان 15:15 – 15:00 :

زمان 10:00 – 09:45:

بررسی رابطه کودک آزاری با بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی با اثر بخشی آموزش فلسفه به کودکان بر ارتقا میزان مهارت های اجتماعی
باورهای دینی و عزتنفس والدین عزتنفس

و

سازگاری

اجتماعی کاهش رفتارهای پرخاشگری و قانون کودکان اتیسم خفیف

کودکان گروه سنی  6-3سال شهر دانشآموزان دختر معلول جسمی -حرکتی شکنی

کد ()1197

تهران

شهر تهران

کد ()1176

مهدی اکبری

کد ()1116

کد ()1143

پروانه ثمودی

زمان 17:00 – 16:45 :

زهرا شیرخانلو

ناصر پناهی

زمان 15:30-15:15 :

زمان 10:15 – 10:00 :

رابطه صمیمیت والدین با رشد
مهارتهای ارتباطی و احساسی در
کودکان پیش دبستانی
کد ()1121

زمان12:45 – 12:30 :

تأثیر سوء جنگ تحمیلی بر کودکان پیش
دبستانی
کد ()1157
محمد رضا مصطفایی

مهناز بابایی
زمان 10:30 -10:15 :
بررسی مداخالت رایج و زود هنگام در
اختالل نقص توجه
کد ()1207
نفیسه نیک سخن
زمان 08:45 -08:30 :

زمان13:00 – 12:45 :
وضعیت صالحیت حرفه ای در میان
مدیران پیش از دبستان شهر تهران
کد()1131
دکتر محسن پورصادقیان
زمان 11:15 – 11:00

سالن فارابی ،دو

اثر بخشی درمان غنی سازی بر کیفیت بررسی شیوع آلودگی های انگلی و تنفسی
مهد کودک های

زندگی خانواده ها

درکودکان  4ساله

کد( )1216

شهرستان شوشتر در سال 1396

فاروق محمدی

کد ()1003

زمان 09:00 – 08:45 :

اکرم همتی پور
زمان 11:30 – 11:15 :

معماری

و طراحی محیط آموزشی

فرصتی در جهت تحریک ذهنی
کودکان پیش از دبستان
کد ()1001
محمد علی حسینی
زمان 09:15 – 09:00 :

بررسی مقایسه ای یادگیری در دانش
آموزان پیش دبستانی بر مبنای اختالالت
خواب
کد ()1019
لیال صالحی
11:45 – 11:30

بررسی تأثیر آموزش خودمراقبتی بر
کیفیت زندگی کودکان پیشدبستانی
کد ()1013

اثربخشی آموزش مدیریت اضطراب
خانواده به کودکان الگوهای دلبستگی
ناایمن در مهدهای

سمیه سرگزی

کودک شهر تبریز

زمان09:30 – 09:15 :

نعیمه یوسفی شهیر
کد ()1050
زمان 12:00 – 11:45 :

سوء استفاده جنسی ،تبعات و پیشبینی بالندگی سازمانی بر اساس
آسیبهای پیش رو در کودکان پیش از سرمایه اجتماعی در مراکز پیش دبستانی
دبستان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

کد ()1103

کد ()1012

لیال زمانی کوخالو

سپیده رضایی

زمان 12:15 – 12:00 :

زمان 09:45 – 09:30 :
اثربخشی بازیدرمانی شناختی رفتاری
بر عزتنفس کودکان پیشدبستانی
شهر تبریز
کد()1004
اوفیله اردان
زمان 10:00 – 09:45 :
بررسی

رابطه

مشکالت

رفتاری

کودکان و پذیرش خود در مربیان
مهد کودک
کد()1014
فاطمه شهادت دهسرخ
زمان 10:15 – 10:00
بررسی اثربخشی آموزش والدین در
میزان آگاهی آن ها درباره ی خود
مراقبتی جنسی کودکان 5تا
6ساله شهر تهران
کد ()1084
سیده زهرا صادری
زمان 10:30 – 10:15

