برنامه زمان بندی برگزاری همایش کودکان با نیازهای خاص (برنامه صبح )7931/2/6 -
ردیف
1

ساعت
03/7-8/27

8:27 – 17

/

17-173/7

زمان و مکان ارائه مقاالت

خیر مقدم گویی و سخنرانی پیرامون توسعه دانش آموزششناسی و اهمیت چگونگی پژوهش

آقای دکتر ساکی (معاونت دانشگاه)

 22دقیقه

گزارش دبیر علمی همایش

آقای دکتر فرامرزی

 17دقیقه

سخنرانی

آقای دکتر قدمی(رئیس سازمان آ .پ استثنایی)

 /2دقیقه

سرود ناشنوایان

دانش آموزان ناشنوا

 12دقیقه

سخنرانی پیرامون توانبخشی کودکان با نیازهای خاص

آقای دکتر جاوید مستمند (دانشکده توانبخشی)

 12دقیقه

سالن غذاخوری

پذیرایی

نام پنل

عنوان مقاالت

(کارگاه شماره ) 0

00 – 03:21

اوتیسم

(کارگاه شماره ) 3

00 – 03:21

(کارگاه شماره ) 2

00 – 03:21

رفتاری

اختالالت هیجانی -

(کارگاه شماره ) 4

00 – 03:21

حسی  -حرکتی

123/7-11

سالن غذاخوری

 /7دقیقه
ارائه کننده

مدت ارائه

آقای حسین سراوانی

 /7دقیقه

خانم عطیه نجفی

 /7دقیقه

اثربخشی مدل تحولی تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط بر مهارت های اجتماعی در کودکان اتیسم

آقای سعید قاسمی

 /7دقیقه

مروری بر ابزار های سنجش سازماندهی ادراک دیداری در اتیسم

خانم گلنوش سرور

 /7دقیقه

آقای محمدی

 /7دقیقه

خانم اکرم رنجبر

 /7دقیقه

خانم ماندانا یوسف فرحنک

 /7دقیقه

مقایسه ی حافظه کاری وحافظه ی کاذب در دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری خواندن و دانش آموزان عادی

آقای وحید طالبی

 /7دقیقه

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر خودکنترلی ادراک شده دانش آموزان با اختالل رفتاری

خانم الهام عزیزی

 /7دقیقه

تاثیر بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد کودک بر کاهش پرخاشگری کودکان کم توان ذهنی

خانم الهام ملکزاده

 /7دقیقه

اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه ای( )CRTبر نقص توجه مستمر در کودکان ()ADHD

خانم نسترن مسیبی

 /7دقیقه

آقای دکترکیوان زاهدی

 /7دقیقه

بررسی نقش نقاشی درمانی در بهبود کودکان مبتال به اختالل لکنت زبان

خانم صفورا قاسمی

 /7دقیقه

بررسی مقایسه ای حال و هوای خانواده در والدین با و بدون فرزند ناشنوا

آقای دکتر قمرانی

 /7دقیقه

اثربخشی آموزش مهارت های جرات ورزی بر کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان کم شنوا

آقای حامد احمدی

 /7دقیقه

تاثیر مداخالت بهنگام تعامل والد -کودک بر رشد مهارت های زبان دریافتی کودکان آسیب دیده شنوایی زیر چهار سال

خانم راحله صمدی

 /7دقیقه

نماز و ناهار

مسجد 3سالن غذاخوری

 07دقیقه

اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به روش شناختی رفتاری بر مادران دارای دانش آموز اتیستیک

معلولیتهای ذهنی و

2

تالوت قرآن و سرود جمهوری اسالمی

دانش آموزان با نیازهای خاص

 17دقیقه

اختالالت یادگیری

4

طبقه اول

ثبت نام و پذیرش

کمیته پذیرش

یک ساعت

سالن همایش

2

محل اجرا

موضوع

ارائه کننده

مدت

مقایسه کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ و توانایی حل مسئله در کودکان اتیسم

اثربخشی راهبردهای خود تنظیمی و خود کنترلی در بهبود اختالل امال
بررسی اثربخشی برنامه آموزشی کوئین بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان پسر کارگاه اول با نیازهای خاص
سبب شناسی ،تشخیص و طبقه بندی اختالالت یادگیری

مقایسه شیوع اختالالت درونی سازی و برونی سازی در کودکان پیش دبستانی

برنامه زمان بندی برگزاری همایش کودکان با نیازهای خاص (برنامه عصر)7931/2/6 -
زمان و مکان ارائه مقاالت
(کارگاه شماره ) 0

04 – 03:21

اوتیسم

(کارگاه شماره ) 3

04 – 03:21

(کارگاه شماره ) 2

04 – 03:21

(کارگاه شماره ) 4

04 – 03:21

رفتاری
حسی  -حرکتی

03:31 – 01

خانم زهره زارعان

 22دقیقه

آقای خدابخش حیدری

 22دقیقه

خانم مولوی

 22دقیقه

آموزش مهارت های زندگی در افزایش توانایی های روانی اجتماعی در دانش آموزان تیزهوش اصفهان

آقای تیمور باقری

 22دقیقه

اثربخشی مداخالت عصب روانشناختی بر عملکرد ریاضی کودکان دارای بیش فعالی همراه با نقص توجه

خانم پرستو شیرزادی

 22دقیقه

خانم زهره مردانی

 22دقیقه

آقای دکتر محمدرضا مرادی

 22دقیقه

آقای مهدی زایر

 22دقیقه

اختالل کم توجهی بیش فعالی :مالحظه های آموزشی و الگوهای موفقیت آمیز در کارگاه فراگیر

آقای دکتر محمد عاشوری

 22دقیقه

ساخت مقیاس آگاهی از علل معلولیت ها و بررسی ویژگی های روانسنجی آن

آقای دکتر علیرضا حافظی

 22دقیقه

خانم الهام عزیزی

 22دقیقه

اثربخشی شفق درمانی بر رابطه والد کودک و اختالالت رفتاری

خانم عمرانی

 22دقیقه

نگاهی جامعه شناختی به آموزش و درمان افراد نابینا و کم بینا

خانم دکتر زهرا اسمی

 22دقیقه

آقای دکتر شهرام عروف زاد

 22دقیقه

بررسی نقش بازی های رایانه ای در بهبود مهارت های اجتماعی کودکان مبتال به معلولیت جسمی  -حرکتی

خانم فاطمه قاسمی

 22دقیقه

تحلیل کیفی فرصت ها و چالش های مدارس تلفیقی برای دانش آموزان دختر متوسطه کم توان و ناتوان

خانم مریم اشرفی

 22دقیقه

بررسی اثربخشی مداخالت عصب شناختی بر مشکالت عملکردهای اجرایی کودکان دارای اختالل اتیسم
مقایسه اثربخشی  ABAبا دارودرمانی بر پرخالشگری و اضطراب کودکان اتیسم

اثربخشی آموزش گروهی یادگیری مستقل بر انگیزش کودکان دارای اختالل یادگیری نارسانویسی
تاثیر نقاشی درمانی بر اختالالت درونی سازی شده ی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری
تاثیرات اجرای بازی های هدفمند رایانه ای بر دامنه توجه کودکان دچار نارسایی توجه3بیش فعالی

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر احساس تنهایی دانش آموزان با اختالل رفتاری

ارتباط بین خودبازبینی و اضطراب اجتماعی در نابینایان ورزشکار

پذیرائی

سالن غذاخوری

سالن همایش

8

اختالالت یادگیری

12:/7 – 12:27

عنوان مقاالت
مقایسه میزان تاب آوری در والدین کودکان عادی و والدین کودکان مبتال به اتیسم

اختالالت هیجانی -

7

نام پنل

معلولیتهای ذهنی و

6

ارائه کننده

مدت ارائه

 12دقیقه

سخنرانی

آقای دکتر راستی

27

سخنرانی

آقای دکتر نوروزی

27

گزارش دبیر اجرایی

آقای دکتر صفری

12

اهداء جوایز

مسئولین

17

نشانی محل برگزاری همایش:
اصفهان – بلوار کشاورز – خیابان قائمیه – مرکز آموزش عالی شهید رجایی

