شماره

نام کتاب

نویسنده/مترجم

انتشارات

1

٘بٙٞدبضی ٞبی طیف اتیؿٓ

وبوب٘ٚس

٘كط ؾطافطاظ

2

اٚتیؿٓ ٌ ٚصض ٔٛفك ث ٝثعضٌؿبِی

تطخٕ ٚ ٝتبِیف ؾیسعّیٔحٕس یىتبٔطاْ،
ٕٞبیٞ ٖٛبقٕی؛

تٟطاٖ :ؾبظٔبٖ ثٟعیؿتی وكٛض

3

اتیؿٓ

ٟٔسی فٛالزٌطٙٔ ،هٛض ٜثٟطأیپٛضٔ ،دتجی ا٘هبضیقٟیسی

خٟبز زا٘كٍبٞیٚ ،احس انفٟبٖ

4

وٛزوبٖ اتیؿٓ  ٚآؾپطٌط ضا ثٟتط ثكٙبؾیٓ( ش٘ ٗٞیٕ)ٝ

٘ٛقتٝی پتط غاتٕبضی؛ ٔتطخٕبٖ ؾبالض فطأطظی ،آضظٚ

انفٟبٖ٘ :كط ٘ٛقتٝ

5

ٔعٕبضی  ٚاتیؿٓ

ٞبخط ٔدبٞسی

٘كط خٟبز زا٘كٍبٞی

6

زض ذٛز ٔب٘سٌی ٔ ٚكىالت اضتجبطی

تطخٕ ٝاحٕس پػٜٚ

٘كط آٚای ٘ٛض

تسٚیٗ ٕٞب ٘بنح؛ ٚیطاؾتبض عّٕی ٔحٕسٟٔسی قطیعتثبلطی.

تٟطاٖ :
زا٘ػٜ

8

ٔعطفی اتیؿٓ

تطخٕٔ ٝحٕسضضب پٛض اعتٕبز

٘كط عّٓ

9

اتیؿٓ

تطخٕ ٚ ٝتسٚیٗ ٔطیٓ زضذكیس.ٜ

فطقیس

10

اتیؿٓ  ،ثبظی  ٚتعبُٔ اختٕبعی

٘ٛیؿٙس ٜعّیطضب وبوب٘ٚس

٘كط ؾطافطاظ

7

ٕٞطا ٜثب اتیؿٓ اظ تكریم تب زضٔبٖ :ثطای وٛزوب٘ی وٝ
" ٔیذٛاٙٞس" أب ٕ٘یزا٘ٙس" چٍ"ٝ٘ٛ

11

اتیؿٓ

أیط خٟب٘یبٖ ٘دف آثبزی

٘كط فطا اٍ٘یعـ

12

اتیؿٓ( آثی ث ٝضً٘ اتیؿٓ)

ا٘دٕٗ اتیؿٓ ایطاٖ

ثعثت

13

اتیؿٓ  ٚتغصیٝ

ٔطوع اتیؿٓ اضزیجٟكت

ؾبظٔبٖ ثٟعیؿتی وكٛض

14

اتیؿٓ  ٚؾٙسضْ آؾپطٌط

ٔحٕسی  ٚحٕعٌٙ ٜدی

ؾبٚاالٖ

15

وبضوطز اخطایی زا٘ف آٔٛظاٖ اتیؿٓ

ٔعهٔ ٝٔٛرتبضی

ضاقسیٗ

16

آٔٛظـ ٔىبِٕ ٝث ٝوٛزوبٖ اتیؿتیه

عؿُ ٔطٚاضیس

زا٘ػٜ

17

خسیستطیٗ ضٚـ زضٔبٖ اتیؿٓ ثطاؾبؼ ضٚـ PRT

نسیم ٝفطاٞب٘ی

ضٚاٖ

18

ضاٞجطزٞبی عّٕی وبض ثب وٛزوبٖ اتیؿٓ

آشض ظٔب٘ی

ٚیطایف

19

ٔساذّ ٝضفتبضی زض افطاز زاضای اتیؿٓ

نفطی ،طیج .ٝذّیّی ،ظٞطإٞ .تیبٖٙٔ ،هٛضٜ

آٔٛذتٝ

20

٘ىتٞ ٝبی آٔٛظقی ثطای ٚاِسیٗ وٛزوبٖ ٔجتال ث ٝاتیؿٓ

ظٞطا قٟطیٛض

زٞىسٜ

اِیف ٔبضِیٗتبضي ثطیُ؛ تطخٕ ٝنسیم ٝضضبییزٛٙٞی ،لطثبٖ ٕٞتیعّٕساضِ.ٛ


وبٚقیبض
انفٟبٖ:

21

ضٚـٞبی تطثیت وٛزن اتیؿٓ:
( ضإٙٞبی عّٕی ٚاِسیٗ 38 :وّیس تطثیتی)

تبثیط ٔٛؾیمی ثط اذتالالت ظثبٖ:

٘سا فطزٚؾی ،حؿٗ عكبیطی


خبٚزا٘ٝ
تٟطاٖ  :خ:ٍُٙ

قدبعیٕٞ ،تی ٕٞ ٚىبضاٖ

آٚای ٘ٛض

فصقتٔ ٝحٕس ظبٞطی

عّ ْٛپعقىی ٕٞساٖ

25

تئبتط زضٔب٘ی زض وٛزوبٖ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ ٔجتال ث ٝاتیؿٓ

وب ٜٚضضط

ٚا٘یب

26

تٛا٘جركی حطف ٝای زض ٘ٛخٛا٘بٖ ٔجتال ث ٝاتیؿٓ

وبٔ ٜٚمسْ

ٚا٘یب

27

ثبظی ،ذٙس ،ٜیبزٌیطی

ؾیٙب تٛوّی ،ویب٘ب تمی ذبٖ

ا٘ؿبٖ

28

ٔجب٘ی ؾبذتبضی یبزٌیطی ٔجتٙی ثط ضٚیىطز ٞبی وبضزضٔب٘ی

ٟٔسی ٝؾیسی ٕٞ ٚىبضاٖ

عّ ْٛپعقىی ٕٞساٖ

29

زضٔبٖ ٌطٞٚی وٛزوبٖ ثب اذتالَ ٘بفص ضقس

قٟال ضفیعی

فطاضٚاٖ

30

آٔٛظـ اؾتفبز ٜاظ تٛاِت

حٕیسضضب پٛضاعتٕبز

لططٜ

وبٔ ٜٚمسْ

ٚایٙب

اِٟبْ حىیٕی ضاز

٘ٛض عّٓ

22
23
24

31
32

ٌفتبضزضٔب٘ی ثب والْ آٍٙٞیٗ زض اتیؿٓ  ٚظثبٖپطیكی
اذتالالت طیف اتیؿٓ ،ضاٞجطز عّٕی
ٌفتبض زضٔب٘ی زض وٛزوبٖ اتیؿٓ
ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ زضٔب٘ی پبؾد ٔحٛض

ضإٙٞبی عّٕی ثط٘بٔٙٞ ٝط ثطای ذب٘ٛازٞ ٜبی
وٛزوبٖ ٔجتال ث ٝاذتالَ طیف اتیؿٓ
آٔٛظـ ٟٔبضت اختٕبعی ث ٝوٛزوبٖ

اِٟبْ تٛوّی

فطاضٚاٖ

33

عّیطضب وبوب٘ٚس

ؾطافطاظ

35

اذتالَ طیف اتیؿٓ

ٔطیٓ وٛقب

لططٜ

36

ٟٔبضت ٞبی ظ٘سٌی اختٕبعی ٔؿتمُ

زوتط حٕیس طبٞط ذب٘ی

عّ ْٛپعقىی ایطاٖ

37

ثیف فعبِی یب اتیؿٓ

ٔحٕس قیسایی پػ٘س

ٔحٕس قیسایی پػ٘س

ٔبضٌبضت ؾیٕطٚز-وّیىٕٗٔ ,تطخٓ :ؾعیس ضضبیی

آٚای ٘ٛض

39

پطؾف  ٚپبؾد زضثبض ٜی ثیٕبضی ٞبی اتیؿٓ

وٕپی ٖٛوٛییٗ

خیحٖٛ

40

ضٚظی و ٝذٛة قٛی

ٔؿعٛز ثیسذتی

پیه ٘ٛض

41

زض ثطاثط ضاظ اتیؿٓ

ٔطیٓ زضذكیسٜ

فطقیس

42

زَ ٘ٛقتٞ ٝب ٔ ٚمبالت یه قٛضیس ٜعبقك

ؾیس خٕبَ

پطزیؽ

43

ٔمطضات

ویٛاٖ عجیسی آقتیب٘ی

افك

34

38

ٙٞطزضٔب٘ی ثطای وٛزوبٖ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ زض ذٛز ٔب٘سٜ
ضٚیىطز ٞبی آٔٛظـ ٟٔبضت ٞبی اختٕبعی
ث ٝزا٘ف آٔٛظاٖ ٔجتال ث ٝاتیؿٓ

وفبیت اختٕبعی:
وٛزوبٖ ثب اذتالَ اتیؿٓ ٘ ٚمم تٛخ / ٝثیففعبَ

44

ضاؾُ ثب ثمی ٝفطق زاضز

ٔدیس عّیعازٜ

خٛا٘ ٝضقس

45

ٔٗ  ٕٝٞضا زٚؾت زاضْ ،أب

قٟیٗ عّیبیی ظ٘س

ضخ زاز٘ٛ

46

ا٘مالة اُتیؿٓ

٘ٛیؿٙس :ٜزوتط ٔبضتب ٞطثطت ٔتطخٕیٗ :زوتط ٞبیس ٜحبئطی

٘كط زا٘ػٜ

47

وٛزوبٖ زاضای اتیؿٓ :ضإٙٞبی آٔٛظـ ثطای ٚاِسیٗ ٔ ٚطثیبٖ

ؾیسعّی نٕسی

48

وٛزوبٖ ٔجتال ث ٝاتیؿٓ :ضإٙٞبی ٚاِسیٗٔ ،طثیبٖ  ٚزضٔبٍ٘طاٖ

طّعت ضافعی

زا٘ػٜ

49

قىٛفبیی :ضٞبیی اظ اتیؿٓ (یه زاؾتبٖ ٚالعی)

تٕپُ ٌط٘سیٗ ٔ ,بضٌبضت اْ .اؾىبضیب٘ٔ ٛتطخٓ :قٟطظاز ٔعتمسی

٘ٛقٝ

آضظٞٚبی وٛزوبٖ ٔجتال ث ٝاٚتیؿٓ10 :

اِٗ ٘تیْٛ

٘ىت ٝوٞ ٝط وٛزن ٔجتال ث ٝاٚتیؿٓ ٔیذٛاٞس قٕب ثسا٘یس

ٔتطخٓ :پطٚیع قطیفیزضآٔسی  ,پطیٛـ ٘طیٕب٘ی,ظٞطا

51

 101ثبظی  ٚفعبِیت ٚیػ ٜوٛزوبٖ ثب طیف اذتالالت اتیؿٓ

تبضا زال٘ی ٔتطخٓ٘ :طٌؽ ٔحٕٛزی

ثعثت

52

ضإٙٞبی عّٕی آٔٛظـ ث ٝزا٘فآٔٛظاٖ زاضای اتیؿٓ

ثٝاٞتٕبْ :ا٘دٕٗ اتیؿٓ ایطا٘یبٖ

ثعثت

53

 10چیع وٞ ٝط وٛزن ٔجتال ث ٝاتیؿٓ زٚؾت زاضز قٕب ثسا٘یس

اِٗ ٘تجٔ , ْٛیثٓ وال٘تطی ٔتطخٓ :أیطحؿیٗ تمیِٛ

آٚای ٘ٛض

54

قٙبذت اختٕبعی  ٚاذتالَ اتیؿٓ

ؾعیس ضضبیی

آٚای ٘ٛض

50

زا٘ػٜ

55
56
57
58
59
60
61
62
63

آٖ ؾٛی اتیؿٓ
تغصی ٝزض وٛزوبٖ زاضای اتیؿٌٓ 10 :بْ ثط٘بٔٝ
تغصیٝای ثطای وٕه ث ٝزضٔبٖ
اذتالَ طیف اتیؿٓ  ٚتىِٛٛٙغی (ٔؿبئُ ٛ٘ ٚآٚضیٞب)
ضإٙٞبی عّٕی ثط٘بٔٝضیعی ثطای ا٘دبْ ٔساذّٝ
زض اذتالَ طیف اتیؿٓ زض ٔطاوع تٛا٘جركی
ؾالٔت ضٚاٖ زض ٚاِسیٗ اتیؿٓ ٔ ٚعّٛالٖ خؿٕی
قٙبذت  ٚزضٔبٖ اتیؿٓ
(ٔعطفی ضٚیىطز ٘ٛیٗ تح َٛیىپبضچ ٝا٘ؿبٖ)
آٔٛظـ تحّیُ ضفتبض وبضثطزی ثط وٛزوبٖ اتیؿٓ
ٔمسٔٝای ثط ز٘یبی وٛزوبٖ طیف اتیؿٓ:
ذب٘ٛاز ،ٜخبٔع ،ٝحٕبیت
اذتالَ طیف اتیؿٓ :ضإٙٞبی عّٕی ثطای والؼ زضؼ
(وبضٌطٞٚی زض اذتالَ طیف اٚتیؿٓ)

نسیم ٝفطاٞب٘ی

ثٍٙب ٜتطخٕ٘ ٚ ٝكط وتبة پبضؾٝ

اِیعاثت اؾتطیىّٙس ٔ ,تطخٓ :ویٕیب ٔعیٙیافكبض

ثعثت

ؾعیس نبزلی  ,زیٕتطیبِٛضیٗ ا٘یؽ-و ،َٛثیتب قال٘ی

آٚای ٘ٛض

ؾیسعّی نٕسی

ؾبظٔبٖ ثٟعیؿتی وكٛض

ضاضیٛ٘ ٝضٚظیؿحط أیٙیبٖ

ؾٙدف  ٚزا٘ف

ؾیسأیط أیٗیعزی ,قٟطثب٘ ٛعبِی

65

ذسٔبت ثٟساقتی زضٔب٘ی ٔكٟس

حجیت ثط٘س

افطاتطثت

ٟٔؿب وبقفیظازٜ

ا٘تكبضات آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی ثٛعّی

ٌطی ٔهویٗ ٔتطخٓ :ضلی ٝوٞٛی

ٚاِسیٗج .وبض٘ی  ,قیطا ضیچٕٗ ٔ ,تطخٓ :عّیاوجط اثطاٞیٕی
تحّیُ ضفتبض وبضثطزی ثطای ٚاِسیٗ ٔ ٚطثیبٖ وٛزوبٖ زاضای اتیؿٓ ٕٞطا ٜثب ؾٛاَٞبی ضایح آِجطت
64
اذتالَ طیف اتیؿٓ :ضإٙٞبی وبضثطزی ثطای ٚاِسیٗ

زا٘كٍب ٜعّ ْٛپعقىی ٚ

٘ٛیؿٙس :ٜعّی اثطاٞیٕی ٘ٛٔ ,ب زضٚیكی ٔ ,ب٘سا٘ب لسیب٘ی ٔ,یتطا حىیٓقٛقتطی

آوبزٔیه,زا٘كٍب ٜعّ ْٛپعقىی
 ٚذسٔبت ثٟساقتی زضٔب٘ی وبقبٖ
٘ٛقتٝ
ٛٞقٕٙس تسثیط

66
67

وتبة اتیؿٓ ٔٗ
ثط٘بٔٞٝبی حؿی وبضثطزی ثطای زا٘فآٔٛظاٖ
ثب اذتالَ طیف اتیؿٓ  ٚؾبیط ٘یبظٞبی ذبل

ٌّٛضیب زٚضاٚیال ,تبٔبضا ِیٛای ٔ ,تطخٓ :قیسا ٔعٛٙی

٘بٟٔٔ ٝط

ٔتطخٓٔ :دیس فطٞبزیبٖ ,ظٞطا ٔطٚتی

ؾتبیف ٞؿتی

طیج ٝنفطی ٙٔ ,هٛضٕٞ ٜتیبٖ  ,ظٞطا ذّیّی
ٔجب٘ی ثط٘بٔٝضیعی آٔٛظقی وٛزوبٖ زاضای اتیؿٓ (ٔطوع آٔٛظـ  ٚتٛا٘جركی وٛزوبٖ اتیؿٓ انفٟبٖ)
68
69

ؾیسٔحٕس ٔط٘سی  ,احٕسضضب ٔٛحسی  ,احٕس عبثسی  ,فبطٕ ٝثٟطأی

نٕسیٝ

وبضٌ َٚطی  ,طیج ٝنفطی ٙٔ ,هٛضٕٞ ٜتیبٖ  ,ظٞطا ذّیّی

یبض ٔب٘ب

71

اتیؿٓ

ِیال اؾٕبعیُظازٜ

٘ٛضٚظی

72

٘رؿتیٗ ٌبْٞب زض زضٔبٖ وٛزن اتیؿٓ

ٔتطخٓ :ؾبضا افكبض ٔ ,تطخٓ :زضؾب حبٔسی

ؾتبیف ٞؿتی

ؾیسعّی نٕسی

ؾبظٔبٖ ثٟعیؿتی وكٛض

ؾیسعّی نٕسی

ؾبظٔبٖ ثٟعیؿتی وكٛض

ؾیسعّی نٕسی

ؾبظٔبٖ ثٟعیؿتی وكٛض

ؾیسعّی نٕسی

ؾبظٔبٖ ثٟعیؿتی وكٛض

70

73
74
75
76

اتیؿٓ ٚ ٚضظـ ثب تبویس ثط ٙٞطٞبی ضظٔی

یبض ٔب٘ب

زاؾتبٖ اختٕبعیٔ :طوع آٔٛظـ  ٚتٛاٖثركی
وٛزوبٖ اتیؿٓ انفٟبٖ

عالیٓ اذتالَ طیف اتیؿٓ چیؿت؟
ٚیػٔ ٜساذالت ذب٘ٛازٔ ٜحٛض
چٍٍ٘ٛی ثبظی وطزٖ ثب وٛزوبٖ
زاضای اذتالَ طیف اتیؿٓ
چٍٍ٘ٛی ایدبز تعبُٔ زض وٛزوبٖ
زاضای اذتالَ طیف اتیؿٓ
چٍٍ٘ٛی ثطلطاضی اضتجبط ثب وٛزوبٖ
زاضای اذتالَ طیف اتیؿٓ

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

چٍٍ٘ٛی آٔٛظـ ٟٔبضتٞبی ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ
ث ٝوٛزوبٖ زاضای اذتالَ طیف اتیؿٓ
چٍٍ٘ٛی وٙتطَ ضفتبضی وٛزوبٖ
زاضای اذتالَ طیف اتیؿٓ
ضإٙٞبی وٕه ثٔ ٝطالجبٖ وٛزن
زاضای اذتالَ طیف اتیؿٓ
٘ىبت ٔ ٟٓزض اؾتفبز ٜاظ ثؿت ٝآٔٛظقی "ضٚظ٘"ٝ
ٚیػٔ ٜساذالت ذب٘ٛازٔ ٜحٛض زض اذتالَ طیف اتیؿٓ
"ضٚظ٘ ٚ "ٝافعایف اضتجبط  ٚتعبُٔ
ٚیػٔ ٜساذالت ذب٘ٛازٔ ٜحٛض زض اذتالَ طیف اتیؿٓ
"ضٚظ٘ ٚ "ٝثبظی ثب وٛزن
ٚیػٔ ٜساذالت ذب٘ٛازٜٔحٛض زض اذتالَ طیف اتیؿٓ
"ضٚظ٘ٛٔ ٚ "ٝضٛعبت حؿی زض اتیؿٓ
ٚیػٔ ٜساذالت ذب٘ٛازٜٔحٛض زض اذتالَ طیف اتیؿٓ
اظ "ٚاِسیٗ" ثٚ" ٝاِسیٗ"
ٚیػٔ ٜساذالت ذب٘ٛازٜٔحٛض زض اذتالَ طیف اتیؿٓ
ضإٙٞبی تغصی ٝوٛزن زاضای اذتالَ طیف اتیؿٓ
ٚیػٔ ٜساذالت ذب٘ٛازٔ ٜحٛض

ؾیسعّی نٕسی

ؾبظٔبٖ ثٟعیؿتی وكٛض

ؾیسعّی نٕسی

ؾبظٔبٖ ثٟعیؿتی وكٛض

ؾیسعّی نٕسی

ؾبظٔبٖ ثٟعیؿتی وكٛض

ؾیسعّی نٕسی

ؾبظٔبٖ ثٟعیؿتی وكٛض

ؾیسعّی نٕسی

ؾبظٔبٖ ثٟعیؿتی وكٛض

ؾیسعّی نٕسی

ؾبظٔبٖ ثٟعیؿتی وكٛض

ؾیسعّی نٕسی

ؾبظٔبٖ ثٟعیؿتی وكٛض

ؾیسعّی نٕسی

ؾبظٔبٖ ثٟعیؿتی وكٛض

ؾیسعّی نٕسی

ؾبظٔبٖ ثٟعیؿتی وكٛض

ضإٙٞبی ٌبْ ثٌ ٝبْ ٔساذّ ٝظٚزٍٙٞبْ زضٔب٘ی
٘ٛیؿٙس :ٜثبضثبضا قطٔ ,تطخٓ :ؾعیس عجبؾی ,طبٞط٘ ٜدفیفطز  ,نبحت یٛؾفی :,ظٞطا عؿىطیؾرب
ث ٝقیٜٛثبظی زض وٛزوبٖ ٔجتال ث ٝاتیؿٓ
اتیؿٓ :اضظیبثی  ٚزضٔبٖ

طّعت ضافعی

آوبزٔیه
زا٘ػٜ

88
89
90
91
92

ٔحتٛای آٔٛظقی اتیؿٓ  ٚزیٍط اذتالالت ضقسی
(وتبة وبض ا)َٚ
آٔٛظـ ٔ ٚطالجت ٘ٛخٛا٘بٖ
 ٚثعضٌؿبالٖ ٔجتال ث ٝاذتالالت اتیؿٓ

ٔطیٓ حدتی

پٍبٞبٖ

ویت ٚاَ ٔتطخٓ :أیط خٟب٘یبٖ٘دفآثبزی ٞسی افالویبٖ

زا٘ػٜ

ٍ٘طقی ثط اذتالالت طیف اتیؿٓ ععیع ٔحٕسی  ,ضاقس فتٛحی ,ضلی ٝعّیعازٜانُٞ ,بزی ا٘هبضیٔ ,طیٓ یعمٛثی ,ظیط٘ظط :خعفط حؿیٙیفط
ٔحتٛای آٔٛظقی اتیؿٓ  ٚزیٍط اذتالالت ضقسی
وتبة وبض زٔ ْٚسَ حدتی ()HMTM
ٔحتٛای آٔٛظقی اتیؿٓ  ٚزیٍط اذتالالت ضقسی
ثط٘بٔٔ ٝحتٛای آٔٛظقی ٘ٛض ٞسایت ٔسَ حدتی ()HMTM

93

اذتالَ طیف اتیؿٓ :آٔٛظـ  ٚیبزٌیطی اظ ططیك ثبظی

٘بیبة

ٔطیٓ حدتی

پٍبٞبٖ

ٔطیٓ حدتی

پٍبٞبٖ

خِٛیب ٔٛض

٘كط ٘ٛقتٝ

ٔتطخٓ :احٕس عبثسی ,عّیطضب ٔحؿٙیاغیٔ ,ٝحٕسطبٞب

94

ضإٙٞبی قٙبؾبیی اذتالَ طیف اتیؿٓ Autism

زفتط أٛض تٛا٘جركی ضٚظا٘ ٚ ٝتٛا٘پعقىی

ؾبظٔبٖ ثٟعیؿتی وكٛض

95

ضٚیىطزٞبی آٔٛظقی  ٚزضٔب٘ی وٛزوبٖ زاضای اتیؿٓ

افطٚؾیتی وبِیٛأ ,تطخٓ :عّیاوجط اثطاٞیٕی

٘ٛقتٝ

96

اتیؿٓ

ٔطیٓ ٔحٕسظازٔ , ٜیعبز لیٓ

ؾرٛٙضاٖ

ؾیسعّی نٕسی ٚ ,یطاؾتبض :فبطٕ ٝنٕسی

زیساض

97

ٔساذالت ثٍٟٙبْ زض اذتالالت طیف اتیؿٓ
ضإٙٞبی ٔطالجت اظ وٛزن زاضای اتیؿٓ ثطای ٚاِسیٗ

اضظیبثی قفیعیٔ ,تطخٓ٘ :عٕتاهلل ذٛاخ ٝپطؾت ٛقیطظازی ,قطیف ٝخٛقٗپٛـ
لبؾٕیٔ ,یثٓ
:SCERTS
ٔسَٔ :ؿّٓ
ٔتطخٓ
ثط٘بٔ ٝخبٔع زضٔب٘ی ثطای وٛزوبٖ زاضای اذتالالت طیف اتیؿٓ ثط اؾبؼ
98

تِٛیس عّٓ

99

پطٚضـ  ٚتمٛیت حؿی ثطای وٛزوبٖ زاضای اتیؿٓ

ؾ ٛالضوی ٔتطخٓ :عّیاوجط اثطاٞیٕی

زضن اذتالَ عّٕىطز حؿی :زض اذتالالت طیف اتیؿٓ،

پِٛیٌبزٚیٗ ایٕ٘ٛع ِیعٔهوٙسضی ا٘سضؾٖٛ

ثیففعبِی ٘ ٚمم تٛخ٘ ،ٝبتٛا٘یٞبی یبزٌیطی  ٚاذتالَ زٚلطجی

ٔتطخٓ٘ :سا نبزلی٘بئیٙیپٛض  ,قٟال ضفیعی

101

آ٘چ ٝوٚ ٝاِسیٗ ثبیس ثسا٘ٙس :اتیؿٓ

نفٛضا ٟٔطآٚض

٘یه ٟٔط

102

ضٚـ یىپبضچٍی حؿی  ٚآٔٛظـ  ٚپطٚضـ وٛزوبٖ طیف اتیؿٓ

ٚحیس ٜعٕبز

ٌیٛا

103

اذتالالت طیف اتیؿٓ (اضظیبثی ،تكریم  ٚزضٔبٖ)

ٞبزی ٞبقٕیضظیٙی ٔی ٛٙوطْپٛض

ٔی ٛٙوطْپٛض

ؾِٕٛبظ لبؾٕی

فط لّٓ

اؾتیٖٛاْ .قٛضِ ,یٙساخی .ضاؾتّی ,ؾیسعّی نٕسی

زٚضاٖ

اِٗ ٘تجٚ ,ٓٞٛضا٘یىب ظایؿهٔ ,تطخٓ :اؾٕبعیُ ٌٙدیٞ ,ٝٙبیس ٜحبئطی

زا٘ػٜ

107

ضإٙٞبی ٚاِسیٗ ٔ ٚطثیبٖ ثطای تكریم وٛزن زاضای اتیؿٓ

عّیاوجط اثطاٞیٕی

ؾبْ آضاْ

108

اتیؿٓ زض یه ٍ٘بٜ

ٔٛؾؿ ٝپبضؾب ٔجتىط ٌبْ اٛٞ,َٚقٕٙس تسثیط

اؾطا ثبلطظازٜ

109

ٔعطفی اتیؿٓ

یٛتب فطیث  ,ؾبضا ٟٔبثبزیٔ ,تطخٓ :حٕیسضضب پٛضاعتٕبز

عّٓ

100

104
105
106

تبثیط اذتالَ طیف اتیؿٓ ثط ذب٘ٛاز ٜوٛزوبٖ ٔجتال
ٔ( ٚساذالت زضٔب٘ی ذب٘ٛازٔ ٜحٛض)
اتیؿٓ ث ٝظثبٖ ؾبزٜ
 1001ایس ٜفٛقاِعبزٜ
ثطای تعّیٓ  ٚتطثیت وٛزوبٖ ثب اذتالالت طیف اتیؿٓ

٘ٛقتٝ
فطاضٚاٖ

110

ٔساذالت ٌطٞٚی زض زضٔبٖ  ٚآٔٛظـ وٛزوبٖ اتیؿٓ

آِجطتج .وٛتبٌٔ ,ٛٙتطخٓ :ؾبالض فطأطظی ,فٟیٕ ٝض٘دجط الجبَ قفیعی

خٟبز زا٘كٍبٞی ٚاحس انفٟبٖ

111

اتیؿٓ  ٚالسأبت ؾبِٟبی اِٚیٔ :ٝترههبٖ وٛزن ٚ ٚاِسیٗ

ویت ٚاَٙٔ ،هٛض ٜلطثب٘یضٚچیٔ ,تطخٓ :آشض ظٔب٘ی

٘ٛض اِثمّیٗ

112

ضاٞجطزٞبی عّٕی وبض ثب وٛزوبٖ اتیؿٓ

ؾ ٛالضوی ٔتطخٓ :آشض ظٔب٘یٙٔ ,یط ٜععیعی

ٚیطایف

113

ضإٙٞبی تكریم اتیؿٓ

٘ٚسی ازٚاضزظ ٔتطخٓ :اوطْ ضٚظثٝ

لططٜ

114

ٟٔبضتٞبی اختٕبعی  ٚافطاز ٔجتال ث ٝاذتالالت طیف اتیؿٓ

115

اتیؿٓ

116

(ثب تبویس ثط ٟٔبضتٞب  ٚقبیؿتٍی اختٕبعی)

وٛزوبٖ ٔجتال ث ٝاذتالَ اتیؿٓ  ٚقیٜٞٛبی اضتجبط ثب آ٘بٖ

ِیٗ پالیّٕیٍٔ ,ی ثبٖٚ
ٔتطخٓ :أیطخٟب٘یبٖ ٘دفآثبزی اثٛاِمبؾٓ لبؾٕیٞط٘سی
خٛاٖ ضٚثّس ,ٚزاٖٞٚبْ وٛچبضؾىی
ٔتطخٓ :پٍب ٜا٘هبضی ,فطا٘ه نبِحی

فطااٍ٘یعـ
زا٘كٍب ٜعّ ْٛپعقىی  ٚذسٔبت ثٟساقتی زضٔب٘ی انفٟبٖ

فطیجب یعزذٛاؾتی

پیبْ عّٛی

117

ٔتفبٚت أب قجیٗٔ ٝ

خٙیفط اِسض

ؾجع قٕبَ

118

آیب ٔی تٛا٘ٓ ثطای قٕب اظ ؾٙسضْ آؾپطٌط ثٍٛیٓ؟

خٛزی ِٚتٖٛ

ؾجع قٕبَ

119

ضإٙٞبی عّٕی آٔٛظـ ث ٝزا٘ف آٔٛظاٖ زاضای اتیؿٓ

ا٘دٕٗ اتیؿٓ ایطا٘یبٖ

ثعثت

120

ٔتِٛس  16آٌٛؾت

ؾپیسٔ ٜحٕسیبٖ

ضٚقٍٙطاٖ

(ضإٙٞبیی ثطای ٚاِسیٗ ٔ ٚترههبٖ)

121

زضثطاثط ضاظ اتیؿٓ

ٔطیٓ زضذكیسٜ

فطقیس

122

مهارت های اجتماعی و افراد مبتال به اختالالت طیف اتیسم

امیر جهانیان نجف آبادی-ابوالقاسم قاسمی هرندی

فراانگیزش

123

من اتیسم دارم یعنی چی؟

کیت دورتی/سید علی صمدی

چاپ و تبلیغات کوشا

124

تمرین های یک پارچگی حسی کاربردی( برای دانش آموزان طیف اتیسم)

سو الرکی .ترجمه :صدیقه فراهانی

بعثت

ٔب٘ی انفٟبٖ

