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سومین همایش ملی روانشناسی تربیتی شناختی توسط انجمن روانشناسی
تربیتی ایران و با همکاری گروههای روانشناسی تربیتی دانشگاههای کشور و با
امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره  02مهر  8931در
دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران برگزار گردید.
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پنل آخر سومین همایش ملی روانشناسی تربیتی شناختی

کادر اجرایی همایش
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با حضور دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ،دکتر فریبرز درتاج معاون
سازمان نظام و رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران و با حضور مهمانان ویژه پروفسور زاهدی و
پروفسور رستمی ابوسعیدی و اعضای شورای استانی ،پنجشنبه هفتم آذرماه در سالن کنفرانس
بهزیستی استان کرمان برگزار گردید.
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اولین گردهمایی آشنایی با اختالالت یادگیری در دانشجویان توسط گروه
روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا با همکاری انجمن روانشناسی تربیتی
ایران با اعطای گواهی حضور از طرف انجمن روانشناسی تربیتی ایران 89
آبان ماه سال  8931در دانشگاه الزهرا برگزار گردید.
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این بازدید در تاریخ  31/7/09به همت کمیته فرهنگی و اجتماعی انجمن روانشناسی تربیتی ایران صورت
پذیرفت .در این بازدید دانشجویان از نزدیک با کارکرد دستگاههای پیشرفته این مرکز آشنا شدند و در جریان
بخشی از کاربردهای تحقیقاتی هر یک از ابزارها و امکانات پژوهشی این موسسه قرار گرفتند.
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الزم به ذکر است آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ،یک موسسه ملی است که در تاریخ  35/5/88راه اندازی شده
و هدف از راه اندازی این مرکز ،گسترش تحقیقات علوم شناختی در حوزههای مربوط به مطالعات بیماریهای
دستگاه عصبی به خصوص در حوزههای مربوط به روانشناسی ،آموزش و پرورش و مدیریت شناختی است .بدین
منظور تجهیزات و دستگاههای این
مرکز با کاربرد تحقیقاتی و درمانی در
اختیار همه دانشگاهها و پژوهشگران
کشور قرار گرفته است.

در این مرکز متخصصان و کارشناسان متعدد از طریق تصویربرداری ،به روشهای مختلف ساختار مغز را بررسی
نموده و کارکرد مغز را در سطح سلولی و کارکردی قشری ارزیابی میکنند.
این مرکز بهعنوان بهترین مرکز نقشهبرداری مغز در خاورمیانه میباشد که امکانات تخصصی آن با مراکز پیشرفته
دنیا برابری میکند.
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جهت اطالع از دانشگاههای فاقد شرایط الزم پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری روان شناسی تربیتی
میتوانید روی لینک زیر کلیک نمایید:

https://t.me/IranEducationalPsychology/6727
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چهارمین همایش ملی روانشناسی تربیتی شناختی توسط انجمن روانشناسی تربیتی ایران و با همکاری گروه-
های روانشناسی تربیتی دانشگاههای کشور و با امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره برگزار
میگردد .گواهیهای اعطایی به پژوهشگران ،شرکتکنندگان در همایش و کارگاههای آموزشی از سازمان نظام
روانشناسی و مشاوره ایران صادر و اعطا خواهد شد.
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به اطالع پژوهشگران محترم می رساند جهت تسهیل مشارکت پژوهشگران در چهارمین همایش ملی روان
شناسی تربیتی شناختی ،امکان شرکت غیرحضوری در همایش مهیا گردید و پژوهشگران می توانند بصورت زنده
همایش و پنل های تخصصی را در سایت همایش مشاهده نمایند.

ساختار سازمانی همایش
رئیس همایش :دکتر فریبرز درتاج
دبیران علمی همایش :دکتر ملوک خادمی ،دکتر افسانه لطفی عظیمی
دبیر اجرایی همایش :مهرداد اسفنانی

زمان برگزاری همایش 92 :بهمن ماه سال 8921
محل برگزاری :دانشگاه الزهرا

زمان بندی ارسال مقالهها
🌀 مهلت ارسال چکیده مقالهها تا تاریخ

1398/11/22

🌀 داوری چکیده مقاله تا تاریخ

1398/11/11

🌀 آخرین مهلت ارسال اصل مقاله تا تاریخ

1398/11/21

🌀 اعالم نتایج داوری تا تاریخ

1398/11/11

🌀 آخرین مهلت ثبت نام بدون ارسال مقاله در همایش تا تاریخ
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1398/11/12

راههای ارتباطی

📚

دبیرخانه چهارمین همایش ملی روانشناسی تربیتی شناختی

۷29۵۵۰۶8۰8۰

confedupsy@gmail.com

کانال همایش@confedupsy :
ثبت نام و ارسال مقاالت از طریق سایت همایشhttp://www.confedupsy.ir :

🌸
🌸
ضمن تبریک اعیاد ،انجمن روانشناسی تربیتی ایران با تصمیم هیأت مدیره ،روز  02آبان ماه ٪ 52تخفیف برای
کلیه کارگاهها و دورههای در حال ثبتنام در نظر گرفت.
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 کرسی نقد با موضوع " بررسی و نقد آموزش عالی در قبال
استعدادهای درخشان" با سخنرانی دکتر علی دالور در
تاریخ  88مهر توسط انجمن روانشناسی تربیتی ایران
برگزار گردید.

 سخنرانی دکتر افسانه لطفی عظیمی با موضوع "شیوههای
یادگیری نوآورانۀ تجربی برای بهبود عملکرد تحصیلی" در
تاریخ  05مهر برگزار گردید.
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 نشست علمی با موضوع "اهمیت آموزش شیوههای نوین
یادگیری به معلمان مدارس" با سخنرانی دکتر حمیدرضا
حسن آبادی ،دکتر فریبرز درتاج و دکتر حسن محمودیان در
تاریخ  09آبان برگزار شد.

 برگزاری کرسی نقد توسط دکتر افسانه لطفی عظیمی با
موضوع "نقد روشهای جاری آموزش در مدارس کشور " در
تاریخ  82آذر توط انجمن روانشناسی تربیتی ایران.

 سخنرانی دکتر ملوک خادمی با موضوع "کمالگرایی و
مشکالت تحصیلی در دانشجویان" در تاریخ  01آذر برگزار
گردید.
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 رویکردهای ارزشیابی برنامههای آموزشهای ضمن

این نشریه مقاالت معتبر در حوزههای ذیل را به

خدمت نیروهای انسانی در سازمان های مدرن

چاپ میرساند:

 مقایسه درگیری تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی

 آموزش
راهنمایی و دبیرستان
 تحلیل نیازهای دانش
آموزان
 فاکتورهای فردی در
آموزش
 یادگیری ،خودتنظیمی
 اندازهگیری و سنجش
آموزشی
 برنامهریزی درسی
 آموزش کودکان با نیازهای خاص
در

مدارس

و اهداف پیشرفت در دانش آموزان تیزهوش دختر
و پسر
 نقش واسطهای انگیزش تحصیلی در رابطه بین
سرمایههای روانشناختی و فرسودگی تحصیلی
دانشجویان
 طراحی نظام آموزشی سطوح مدیریتی شعب بانک
پارسیان (روسا ،معاونین و کاربران ارشد) مبتنی بر
شایستگی ( ) CBT
 بررسی عوامل انگیزشی و بازدارنده مؤثر بر آموزش
تربیتبدنی در مدارس
 تأثیر مربیگری شناختی رفتاری بر کمالگرایی
منفی و خودناتوانسازی تحصیلی دانشآموزان

نشانی http://www.jiera.ir :

 پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس ابعاد
دشواری در تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره
متوسطه اول شهر تهران
 رابطه برداشتها از یادگیری و رویکردهای مطالعه
و یادگیری در دانشجویان :یک تحلیل مدلسازی

 تأثیر برنامهی آموزشی فلسفه برای کودکان بر

معادله ساختاری

میزان مهارت استدالل دانشآموزان پسر پنجم

 طراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت معلم

دوره ابتدایی

مبتنی بر اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری
اسالمی ایران
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 فوق لیسانس مشاوره [دانشگاه آمریکایى بیروت]اخذ مدرک دکترى [دانشگاه ایالتى نبراسکا] رشتهروانشناسى مشاوره
وی بعد از اتمام دبستان در مدرسه «مهرگان» ،در
دبیرستان آرام شروع به تحصیل میکند .وی در
دانشگاه بدر دو رشته زبان انگلیسی و حقوق
تحصیل میکند و سپس بعد از اخذ لیسانس به
دانشگاه آمریکایی بیروت میرود .در حوزه آموزش
سالهاست که فعالیتهایش را بر مقاطع مختلف و
تحصیالت تکمیلی ،دکترا و فوق لیسانس دروس
تخصصی مشاوره متمرکز کرده است .حوزه پژوهشی
دکتر شکوه نوابی نژاد

وی نیز شامل چندین تحقیق ملی و کشوری بوده

متولد  ،8905چهره ماندگار ( 8917همایش هفتم)

است .از جمله تحقیقات ملی او «بررسی وضعیت

و متخصص در رشته مشاوره روانشناسی میباشد.

فرهنگی اجتماعی زنان در جمهوری اسالمی ایران»

وی تألیف و ترجمه  03عنوان کتاب را در کارنامه

است که در سال  18به اتمام رسید و سفارشی از

خود دارد و از وی با عنوان «مادر مشاوره ایران» یاد

طرف شورای فرهنگی اجتماعی زنان (وابسته به

میشود.

شورای ملی انقالب فرهنگی) به او بود .دکتر نوابی
نژاد دو دوره ریاست شبکه سازمانهای غیردولتی

مرور بر زندگی

زنان را برعهده داشته .وی که تاکنون سمتهای
مختلفی را برعهده داشته و دارد هماکنون عضو

 -لیسانس زبان و ادبیات انگلیسى

هیئت امنای دانشگاه خوارزمی است.
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سوابق شغلی

-عضو انجمن علمى مطالعات خانواده

-استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه تربیت معلم

-عضویت در هیأت تحریریه چندین مجله علمى -

-مدیر گروه مشاوره دانشگاه تربیت معلم

پژوهشى

-عضو هیأت امناى دانشگاه

-برنده جایزه اسطوره زن پژوهشگر ایران ()8918

-عضو شوراى عالى انجمن اولیا و مربیان ،نایب

-برنده جایزه بین المللى یونسکو ( 8372میالدى)

رئیس انجمن علمى اولیاو مربیان

-استاد نمونه کشور 8912

-عضور شوراى فرهنگى  -اجتماعى زنان وابسته به

-منتخب به عنوان «چهره ماندگار»

شوراى عالى انقالب فرهنگى

-تألیف و ترجمه  03عنوان کتاب همچون

-عضو شوراى عالى تربیت

«روانشناسى زن»« ،خانواده درمانى»« ،روان درمانى

-مدرس بین المللى روانشناسى ورزش

گروهى» و...
منابع:

عضو شوراى پژوهش کمیته ملى المپیک-عضو انجمن بین المللى مشاوره

ویکیپدیا ،دانشنامۀ آزاد
زندگی نامه مشاهیر ایران و جهان ،میهن بالگ

-نایب رئیس انجمن ایرانى مطالعات زنان
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اصوات است که شامل بهرهگیری از الگوهای طبیعی

مقدمه و اهداف

همراه با حرکات تکمیلی دست است .این روش به دلیل

خواندن یکی از مهارتهای تحصیلی مهم است که از

دسترسی داشتن به پایههای واجی ،برای یادگیری

طریق تعامل دستگاه عصبی در مغز و شرایط محیطی و

مهارتهای تحصیلی مناسب و مؤثر است .از مدلهای

فرهنگی ایجاد میشود .افرادی که شنوا هستند از طریق

خواندن میتوان به الگو گرافیک یا تصویری و الفباتیک

صحبت کردن با اطرافیان زبان را میآموزند و هر چه

یا نوشتن صدا اشاره کرد که استاک هاوس و ولز تحول

تجربه زبانآموزی موفقتر باشد ،افراد در برقراری ارتباط

خواندن را بر اساس این دو مدل خواندن تبیین کردهاند.

بهتر عمل خواهند کرد افراد کمشنوا به دلیل

تحقیقات نشان میدهد که بین مهارتهای واجی با

عدمپردازش اطالعات زبانی در عملکرد یادگیری زبان و

خواندن رابطه معنادار وجود دارد .مطالعه رضایی

برقراری ارتباط نسبت به همساالن شنوایشان با تأخیر

( )8938و تلینگ ( )022۲مطالعهای در زمینه مقایسه

روبهرو هستند .تحقیقات زیادی نشان میدهد که

خواندن در دانش آموزان شنوا با کمشنوا انجام دادند که

خواندن در کودکان کمشنوا نسبت به همساالن

نتایج نشاندهندهی این بود عملکرد دانش۔ آموزان

شنوایشان بهشدت پایین است و این در حالی است که

کمشنوا در خواندن نسبت به همساالن شنوایشان پایین

کودکان افراد کمشنوا دارای هوش هنجار هستند و

است .و در مطالعهای که توسط کولینه در سال 0287

همچنین مطالعات فراوانی نشان داده که خواندن در

انجامشده  32نفر کمشنوای عمیق بودند که تأثیر سن

کودکان کمشنوای دبیرستان در سطح چهارم ابتدایی

کاشت حلزون و تأثیر سن دریافت روش گفتار نشانهدار

است بنابراین دسترسی به نظام آموزشی در همه جوامع

در نتایج خواندن آنها کامالً قابل مشهود بود و در

حق همه افراد است .رویکردهای آموزشی و ارتباطی

آگاهی واجی و درک مطلب و مهارتهای امالیی

مختلفی برای آموزش به افراد کمشنوا

عملکرد بهتری داشتند .در مطالعه دیگر که توسط

وجود دارد که یکی از آنها گفتار نشانهدار

بوتون در سال  0288انجامشده  81کودک

است .گفتار نشانهدار یک روش مبتنی بر
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فرانسویزبان دارای کمشنوایی عمیق بودند و  02جلسه

آزمون آگاهی واجشناختی را جهت بررسی پایههای

گفتار نشانهدار دریافت کرده بودند ،برای سنجش

واجی برای همتاسازی هر دو گروه آزمایش و کنترل،

خواندن از آزمون تیرمو بهره گرفته و نتایج پژوهش

بهصورت جداگانه گرفت .همچنین آزمون تشخیصی

بهگونهای بود که عملکرد آگاهی واجی گروه آزمایش

خواندن بهعنوان پیشآزمون از هر دو گروه گرفته شد.

بهتر بود .در مطالعهای که توسط دیلون در سال 0288

این آزمونها در یکی از اتاقهای مدرسه ،در مکانی آرام

در زمینه ارتباط آگاهی واجشناختی با خواندن بوده،

و به دور از عوامل صوتی مزاحم و با نور کافی گرفته

نتایج نشان داده که آگاهی واجشناختی یکی از ملزومات

شد .سپس آموزش برای گروه آزمایش 92 ،جلسه

اصلی برای خواندن است .هدف مطالعه حاضر بررسی

(جدول شماره  )8به مدت  2ماه ،هر هفته سه روز و هر

تأثیر آموزش گفتار نشانهدار بر دقت و درک خواندن

جلسه  25دقیقه آموزش دریافت کردند و همچنین

دانش آموزان با آسیب شنوایی پایه اول ابتدایی است.

ترتیب جلسات به این صورت بود که نشانههای گفتار
نشانهدار فارسی که شامل و حرکت دست که معرف

مواد و روشها

همخوانها و سه جایگاه صورت که معرف واکهها است،

پژوهش حاضر بهعنوان مطالعه شبه آزمایشی

در  82جلسه بهصورت فردی آموزش داده شد و 7

(پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در دانش آموزان

جلسه کلمات تکهجایی 7 ،جلسه کلمات در هجایی و

کمشنوای پایه اول ابتدایی سال  35-3۲در مدرسه

 ۲جلسه کلمات سههجایی در قالب گروههای  5نفره

باغچه بان دخترانه شهر ری انجامشده است .نمونهگیری

آموزش داده شد .بعد از اتمام مداخله ،از هر دو گروه

پژوهش به شیوه در دسترس و با توجه به معیارهای

کنترل و آزمایش پسآزمون گرفته شد و همچنین پس

ورود که شامل کم۔ شنوایی شدید و عمیق ( 72دسیبل

از دو ماه ،پیگیری نیز انجام گرفت.

به باال) ،هوش هنجار ،سالم بودن بینایی ،نداشتن عدم

ابزار تحقیق حاضر آزمون تشخیصی خواندن بود که

تمرکز و توجه بود ،وارد مطالعه شدند .تعداد  2نفر از

دقت ،سرعت و درک مطلب را موردسنجش قرار میداد.

دانش آموزان کمشنوایی شدید و  ۲نفر از آنها

متن همکاری ( 95کلمهای) بهعنوان آمادگی دانشآموز

کمشنوایی عمیق داشتند .نمونه پژوهش  02نفر (82

جهت سازگاری با شرایط آزمون و متن پرنده (58

نفر گروه آزمایش و  82نفر گروه کنترل) بود که از گروه

کلمهای بهعنوان متن اصلی از دانش آموزان گرفته شد.

کنترل یکی از نمونهها حذف شد .ابتدا اطالعات

روایی محتوایی این آزمون در سال  8910توسط نیلی

جمعیتشناسی توسط محقق تکمیل شد ،سپس محقق

پور و شیرازی بر اساس کتاب اول دبستان انجام شد و
همچنین پایایی این آزمون از روش برگههای همتا
انجامشده است آزمون آگاهی واجشناختی توسط
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دستجردی و سلیمانی تدوینشده است که دارای 82

بخش دقت خواندن و درک خواندن مورد ارزیابی

زیرمقیاس است و در پژوهش حاضر تنها  9زیرمقیاس

قرارگرفته است و نتایج پژوهش با توجه به جدول شماره

(تقطیع هجایی ،تشخیص تجانس ،تشخیص قافیه)

 0به این صورت است که دانش آموزان گروه کنترل و

موردبررسی قرارگرفته است .روایی این آزمون روایی

آزمایش در مرحله پیشآزمون در تمام مؤلفهها عملکرد

مالکی همزمان بوده است و همچنین پایایی این آزمون

مشابهی داشتند؛ درحالیکه در مراحل پسآزمون و

از روش آلفای کرونباخ و روش آزمون -بازآزمون

پیگیری با توجه به نمرههای میانگین و انحراف معیار

انجامشده است.

بهدستآمده میتوان گفت که دانش آموزان گروه
آزمایش در مؤلفهی دقت خواندن نسبت به گروه کنترل

محتوای آموزشی گفتار نشانهدار
جلسات

عملکرد بهتری داشتهاند .نمرات دقت خواندن در مرحله

محتوای جلسات آموزشی

پیشآزمون برای گروه آزمایش و کنترل به ترتیب
 98/۲2و  92و در مرحله پس۔ آزمون نیز به ترتیب

آموزشی
82

جلسه آموزش  3حرکت است که معرف

اول (فردی)
7

همخوانها در  9جایگاه صورت

هم بودند و تنها در مرحله پسآزمون و پیگیری میانگین
گروه آزمایش از  8به  8/92افزایش داشته است که به

مار و غیره

دلیل این بود یکی از دانش آموزان در مرحله پسآزمون
یک سؤال بیشتر جواب داد این نتایج نشان میدهد که

جلسه آموزش کلمات دوهجایی مثل :پدر ،غذا،

(گروهی)
۲

آموزان در درک خواندن در مرحله پیشآزمون مشابه

جلسه آموزش کلمات تکهجایی مثل :آب ،در،

(گروهی)
7

 93/82و  92/05بوده است .همچنین نمرات دانش

روش گفتار نشانهدار بر دقت خواندن تأثیر داشته است،

ماشین و غیره

ولی بر درک خواندن تأثیری نداشته است با توجه به

جلسه آموزش کلمات سههجایی مثل :معلم

جدول شماره  9و نتایج آزمون ماچلی میتوان گفت که

(گروهی)

میزان معناداری در مؤلفهی دقت خواندن  2/1۲میباشد
و این نشان میدهد که گفتار نشانهدار بر دقت تأثیر
مثبت داشته است .همچنین مقدار  pدر متغیر دقت

یافتهها

خواندن برابر با  ./28و در متغیر درک خواندن برابر با

در مطالعه حاضر ،تأثیر آموزش گفتار نشانهدار بر

 2/23میباشد.

خواندن دانش آموزان کمشنوای اول
ابتدایی موردبررسی قرار گرفت که در دو
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در تبیین این متغیر میتوان گفت دقت خواندن بهعنوان

بحث

یکی از مؤلفههای اصلی خواندن ،درواقع میزان درستی

کمشنوایی شدید و عمیق» اثرات ویرانگری بر تحول

خواندن کلمات را در دانش آموزان موردبررسی قرار

تواناییهای زبانی و ارتباطی کودک کمشنوا بر جای

میدهد .همانطور که در مقدمه اشاره شد ،یکی از

میگذارد ازاینرو یکی از مهمترین مسائلی که باید به

مدلهای خواندن الفبایی یا رمزگشایی کلمه است و

آن توجه شود ،حوزهی آموزشی کودکان کمشنوا است.

رمزگشایی کلمه نیازمند دستیابی به واجشناختی است

متخصصان این حوزه صرفنظر از انتخاب نوع روش

که با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان گفت که چون

آموزشی (شفاهی ،اشاره ،ارتباط کلی بین سطوح زبانی و

گفتار نشانهدار یک روش مبتنی بر واج است ،در

مهارتهای تحصیلی کمشنوایان با همساالن شنوایشان

دستیابی به واجشناختی دانش آموزان مؤثر بوده و دانش

تفاوت زیادی مشاهده میکنند .گفتار نشانهدار ،یکی از

آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در دقت

روشهای آموزشی است که در جهان قدمتی  52ساله

خواندن عملکرد باالتری داشتهاند.

دارد و این روش در ایران کمتر از یک دهه است که
بهکاربرده میشود و همچنین پژوهشهای زیادی در

با توجه به یافتههای بهدستآمده در مورد متغیر درک

زمینه تأثیر این روش بر مهارتهای گفتاری و زبانی،

خواندن میتوان گفت که این روش بر درک خواندن

بعضی حیطههای خواندن و نوشتن صورت گرفته است،

دانش آموزان کمشنوا در این مقطع تأثیر نداشت .درک

اما مطالعهای که حوزههای دقت و درک خواندن را

خواندن جزء سطوح باالی یادگیری خواندن است در

بررسی کرده باشد وجود ندارد.

مطالعهی کولین درک خواندن و مؤلفههای دیگر
خواندن ازجمله آگاهی واجی و رمزگشایی مورد ارزیابی

یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که تفاوت

قرارگرفته بود که نتایج نشان داد گروهی که کاشت

معناداری در متغیر دقت خواندن گروه آزمایش نسبت

حلزون و گفتار نشانهدار دریافت کرده بودند ،نسبت به

به گروه کنترل وجود دارد ،بهطوریکه میانگین گروه

گروه کنترل در درک خواندن و آگاهی واجی و

آزمایش در متغیر دقت خواندن در مراحل مختلف

رمزگشایی عملکرد بهتری داشتند؛ بنابراین ،این پژوهش

اندازهگیری پیشآزمون ( ،)3/15پسآزمون ( )89/22و

با پژوهش حاضر همسو نیست .نمونه پژوهش حاضر از

پیگیری ( )89/52بهدستآمده که این نشاندهنده تأثیر

دو منظر با پژوهش کولین متفاوت بود ) تجربه زبانی و

آموزش کیود بر دقت خواندن است.

سن باال (سن زبانی) )0 ،نوع ابزار کمک شنیداری،
مقطع دانش آموزان پژوهش کولین دبیرستان بوده
است ،درحالیکه مقطع دانش آموزان پژوهش حاضر
ابتدایی بود همچنین از تفاوتهای این پژوهش با
22

پژوهش حاضر میتوان به این اشاره کرد که افراد

نتیجهگیری

شرکتکننده فقط سمعک داشتهاند و از مناطق محروم

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش گفتار نشانهدار بر

به لحاظ اقتصادی ،فرهنگی و آموزشی بودند .مطالعاتی

دقت و درک خواندن دانش آموزان کمشنوای پایه اول

نشان دادهاند که طبقه اقتصادی و اجتماعی بر

ابتدایی پرداخت که تحلیل دادهها و مقایسه پیشآزمون

مهارتهای آموزشی و تحصیلی تأثیر میگذارد .درنتیجه

با مراحل پسآزمون و پیگیری گروه آزمایش با کنترل

این پژوهش بامطالعه بوتون همسو است و در هر دو

در متغیرهای دقت آن را تأیید کرده است ،ولی در مورد

مطالعه دانش آموزان کمشنوای شدید و عمیق و دارای

درک مطلب صدق نمیکند .همچنین در بخش ابتدای

سمعک در خواندن بعد از دریافت آموزش عملکرد

پژوهش بهمنظور همتاسازی هر دو گروه آزمایش و

بهتری داشتهاند .مطالعهای که کامالً همسو بامطالعه

کنترل ،آزمون آگاهی واجشناختی نیز گرفته شد که

حاضر باشد وجود نداشته و تنها بخشی از مؤلفههای

آگاهی واجشناختی این دانش آموزان یعنی گروه

خواندن موردمطالعه قرارگرفته است .مطالعهای توسط

دریافتکننده مداخله بهبودیافته بود؛ بنابراین میتوان با

دیلون انجامشده که نتایج مطالعه نشان داده نمرات

توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش آن را تأیید کرد،

خواندن در دانش۔ آموزان کمشنوا با آگاهی واجشناختی

همچنین میتوان نتیجهگیری کرد که گفتار نشانهدار بر

آنها ارتباط دارد (دیلون) .با توجه به یافتههای توصیفی

آگاهی واجشناختی ،دقت دانش آموزان کمشنوا مؤثر

در بخش آگاهی واجی میتوان گفت که گفتار نشانهدار

بوده و در سراسر کشور قابلاستفاده است .اجرای چنین

در گروه آزمایش بر آگاهی واجی تأثیر مثبت داشته

مداخالت آموزشی میتواند از بروز مشکالت ناشی از

است و همچنین بر دقت خواندن نیز تأثیرگذار بوده

خواندن و تحصیل جلوگیری کرده و نقش مؤثری در

است.

برابر این مشکالت ایفا کند.

از محدودیتهای پژوهش حاضر ،تعداد نمونههای پایین

برگرفته از مقاله

است که نمیتوان آن را به جامعه بزرگتر تعمیم داد و
پیشنهاد میشود که به دلیل ساده و کارا بودن روش

پوریان ،اسرین؛ موللی ،گیتا؛ ظریفیان ،طلیعه و

گفتار نشانهدار در آموزش ،مطالعاتی از این نوع در نمونه

احمدی ،سینا ( )8937تأثیر آموزش گفتار

بزرگتر انجام شود تا بتوان تعمیم بیرونی داد و

نشانهدار بر بهبود دقت و درک خواندن دانش

همچنین به نبود مطالعات در زمینه تأثیر گفتار نشانهدار
بر خواندن در دانش آموزان کمشنوا اشاره

آموزان با آسیب شنوایی پایه اول ابتدایی.

کرد.

فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی ،مقاله
 ،3دوره  ،1شماره  ،0تابستان .8931
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 برنامه تقویت زنجیرهای همزمان
reinforcement

chain

 برنامه تقویتی پیوسته برنامه تقویتی
پیاپی

concurrent
schedule

continuous reinforcement schedule
)(CRF

در این نوع برنامه تقویتی ،پاسخ هایی که در مراحل
مقدماتی داده می شوند تعیین می کنند که چه

شرایطی که در آن ارگانیسم هر زمان که پاسخ

پاسخ ها و برنامه های تقویتی در مرحله نهایی در

مناسب را میدهد تقویت می شود.

دسترس قرار خواهند داشت .

 برنامه تقویتی فاصلۀ ثابت

 برنامه تقویت همزمان
concurrent reinforcement schedule

fixed interval reinforcement schedule
)(FT

این برنامه شامل در پاسخ متفاوت است که هریک

شرایطی که در آن تنها وقتی که پاسخ پس از

از آن دو به وسیله یک برنامه تقویتی مستقل حفظ

گذشت فاصله زمانی معینی داده می شود تقویت

می شود.

می گردد.
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 برنامه تقویتی نسبت متغیر

 برنامه تقویتی نسبت ثابت
fixed ratio reinforcement schedule
)(FR

variable ratio reinforcement schedule
)(VR

شرایطی که در آن تنها این پاسخ تقویت می شود.

شرایطی که در آن تعداد پاسخ های ارگانیسم اگر به
حول و حوش یک میانگین معین برسد تقویت می
شود.

 برنامه تقویتی فاصله متغیر
reinforcement

variable
interval
)schedule (VI

 اثر تقویت سهمی

شرایطی که در آن پاسخ ها با گذشت یک فاصلۀ

)Partial reinforcement effect (PRE

زمانی حول و حوش یک میانگین معین تقویت می

این واقعیت که پاسخی که تنها بعضی وقت ها

شوند.

تقویت می شده از پاسخی که همواره تقویت
دریافت می کرده است دیرتر خاموش می گردد.

منبع :مقدمهای بر نظریههای یادگیری اُلسون (ترجمه علی اکبر سیف)
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عنوان

دانشجو :ساناز خمامی ،دانشآموخته دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی
استاد راهنما :دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند ،عبدالکاظم نیسی
اساتید مشاور :ایران داوودی
چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور مطالعه اثربخشی ترکیب درمانهای شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک
مکرر مغناطیسی مغز در مقایسه با هر یک از این درمانها بهتنهایی بر نشانههای افسردگی ،نشخوارهای ذهنی و
نگرشهای ناکارآمد در مبتالیان به افسردگی اساسی با عالئم باقیمانده مراجعهکننده به کلینیکهای شهر تهران
انجام شد .این پژوهش بهصورت شبه آزمایشی ،با طرح گروه آزمایش و گواه است .ابزارهای مورداستفاده شامل
پرسشنامه افسردگی بک ،مقیاس نشخوار ذهنی و مقیاس نگرشهای ناکارآمد میباشد .روش نمونهگیری
بهصورت در دسترس و واگذاری افراد به گروهها تصادفی بود .برای بررسی تأثیر این روشها بر متغیرهای
افسردگی ،نشخوارهای ذهنی و نگرشهای ناکارآمد از بیماران افسرده 02-52سال مراجعهکننده به یک کلینیک
روانپزشکی که دارای سابقه اختالل افسردگی اساسی بودند ولی در حال حاضر از عالئم باقیمانده رنج میبردند،
تعداد  21بیمار انتخاب شد و افراد بهصورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند .گروههای آزمایشی
شامل گروه تحریک مغزی ،گروه ذهن آگاهی و ترکیب این دو روش (گروه ترکیبی) بودند که
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هرکدام مداخله دریافت میکردند و گروه گواه ،مداخله را بهنوعی دیگر و بهصورت مجازی دریافت کرد .نتایج از
طریق تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد در متغیر افسردگی ،گروه تحریک
مغزی نسبت به درمان شناخت درمانی و گواه مؤثرتر عمل کرد .درمان ترکیبی نیز در مقایسه با تحریک مغزی،
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و گواه برتر بود .درمان شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی نیز در این
متغیر نسبت به گروه گواه مؤثر عمل نمود .در متغیر نشخوار ذهنی ،درمان ترکیبی و شناخت درمانی مبتنی بر
ذهن آگاهی نسبت به گروه گواه برتری نشان داد .همچنین درمانهای شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی،
درمان تحریک مغزی و درمان ترکیبی از گروه گواه در نگرش ناکارآمد مؤثرتر عمل کردند .درمجموع میتوان
چنین نتیجه گرفت که درمان ترکیبی در هر سه متغیر کاهش معناداری ایجاد کرد و لذا ترکیب درمانهای
زیستی و روانشناختی در عالئم افسردگی باقیمانده ،نشخوار ذهنی و نگرش ناکارآمد مؤثرتر عمل میکند.
واژگان کلیدی
تحریک مغناطیسی مغز ،شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ،افسردگی باقیمانده ،نشخوار ذهنی و نگرش
ناکارآمد
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 « علم نت :جویشگر علمی فارسی»
https://elmnet.ir
علم نت یک جویشگر علمی فارسی است که با رویکردی شبیه به گوگل اسکالر و با تمرکز بر اسناد علمی فارسی طراحی
شده است .این جویشگر سایت های نمایه کننده اسناد علمی مانند مگیران ،نورمگز،tpbin ،ensani.ir ،SID.ir ،
سیویلیکا ،ایرانداک و همچنین سایت های اصلی نشریات علمی پژوهشی را ایندکس کرده و در قالب یک جویشگر
تخصصی و یکپارچه در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.

 « گوگل اسکالر »
https://scholar.google.com/

میتوان گفت که گوگل اسکالر بخش ویژۀ کاوش در مطالب علمی و پژوهشی است .شما با این کاوشگر میتوانید در
منابع دانشگاهی و پژوهشی شامل مقاالت ،رسالههای دانشگاهی ،کتابها ،چکیدهها و متون حقوقی و قضایی به جستجو
بپردازید .منابع جستجو شونده از پایگاههای ناشران دانشگاهی ،انجمنهای علمی ،گنجینههای برخط ،دانشگاهها و دیگر
پایگاههای علمی و پژوهشی خواهد بود.
گوگل اسکالر به شما کمک میکند که از یک جای مناسب در میان جهانی از پژوهشهای دانشگاهی و سازمانی به
جستجو بپردازید و به اطالعات مرتبط با زمینۀ کاری خود دست یابید.
گوگل اسکالر میکوشد تا اسناد را به همان شیوۀ پژوهشگران رتبهبندی کند ،یعنی متن کامل هر سند را میسنجد و در
نظر میگیرد که از کجا منتشر شده ،چه کسی آن را نوشته ،چند بار به آن استناد شده و تازهترین استنادها از چه زمانی
است .گوگل اسکالر شما را با اسناد کلیدی در هر زمینۀ پژوهشی آشنا میکند و از این راه به همگان فرصت میدهد تا بر
شانههای غولها بایستند و در تولید اسناد علمی آینده نقش داشته باشند.
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رهایی از مشکالت بین فردی :درمان مبتنی بر

کتاب میتوانند به شما کمک کنند برای خودتان و

پذیرش و تعهد

کسانی که دوستشان دارید ،زندگی بهتری به وجود
آورید.

مؤلفان :پاتریک فنینگ،
متیو مک کی ،آنی

تفکر نقادانه برای کودکان :رشد مهارتهای

میناس میرزابیگ

فکرورزی

ناشر :ارجمند

در

پیشدبستان و دبستان

مترجم :حسن حمیدپور

مؤلفان :مال لستر ،دنیس
تیلور

برای اکثر ما روابط ناکارآمد به معنای زندگی ناکارآمد

ناشر :کرگدن

است .علی رغم اینکه روابط سالم و شادکامی ،رابطهی

مترجمان :روحاهلل کریمی،

نزدیکی با یکدیگر دارند ،علم روانشناسی در تدوین

فائزه رودی

روشهای خاص برای کمک به حل مشکالت بین فردی
سخت دچار کمبود است .اما این کتاب به پایان
بخشیدن به این سکوت عجیب در این زمینه ،کمک

تفکر نقادانه میتواند بهمثابه جعبهابزاری از مهارتها تصور

کرده است .این کتاب روشی گام به گام و خالق را پیش

شود که کودکان را قادر میسازد عمیقتر و روشنتر دربارۀ

روی شما قر ار میدهد .پژوهشها نشان دادهاند که شما

آنچه به آن باور دارند (آنچه میخوانند یا در رسانهها

توانایی ایجاد تغییرات شگرفی را در روابط خود ،در

میشنوند یا …) و دربارۀ آنچه باید انجام دهند فکر کنند.

همین لحظهی حال دارید .دستورالعمل-

چنین تفکری به آنها کمک خواهد کرد نسبت به اطالعاتی
که دریافت میکنند هوشیارتر باشند و کمتر در معرض قانع

های واضح این

شدن متعصبانه ،پیشداوری و باور یا رفتار نامعقول قرار
گیرند .پرورش این مهارتها در مدرسه از آنرو اهمیت دارد
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که یادگیری عاقل و منطقی بودن ،مستقل بودن و برای خود

«تصویر ذهنی» مایهی اصلی شخصیت و رفتار انسان است.

فکر کردن عناصر کلیدی هر نوع آموزش است.

با تغییر تصویر ذهنی ،شخصیت و رفتار او تغییر میکند .اما
از این هم بیشتر «تصویر ذهنی» سر حدات فضائل انسان را

در بخش نخست کتاب ،جنبههای مختلف تأمل نقادانه

مشخص میکند .نشان می دهد چه کاری از او ساخته است

متناسب با گروه سنی پیشدبستان و دبستان بررسی

و چه کاری از او ساخته نیست .با توسعهی تصویر ذهنی

شدهاند .این جنبهها شامل پرسیدن پرسشهای بجا ،فهم

دامنهی عمل توسعه می یابد .پرورش تصویر ذهنی واقع-

چشمانداز ،عاقل و منطقی بودن ،و پرورش مهارتهای

بینانه و مناسب با ایجاد توانمندیها و استعدادهای جدید در

پژوهش و تحلیل است .در بخش دوم ،کودکان با تأمل

انسان ،عمال شکست را به موفقیت تبدیل میکند .نه تنها

فلسفی و بررسی ماهیت شناخت ،تعارضات اخالقی و مسئلۀ

هنر روانشناسی تصویر ذهنی به اثبات رسیده است بلکه

ادراک آشنا میشوند.

توانسته به تبیین بسیاری از پدیدههای از مدتها پیش
شناخته شده و درست درک نگردیده ،کمک کند .از جمله
امروز مدارک بالینی بیشک و شبههای در زمینه های روان-

روانشناسی تصویر ذهنی :سایکوسیبرنتیک ،علم

شناسی فردی ،روان پزشکی و روانشناسی صنعتی دال بر

کنترل ذهن

وجود «شخصیتهای موفقیت طلب»« ،شخصیتهای
شکست طلب»« ،شخصیتهای مستعد خوشبختی» و
«شخصیتهای مستعد بدبختی»« ،شخصیتهای مستعد

مؤلف :ماکسول مالتز

سالمت» و «شخصیتهای مستعد بیماری» در حقایق
مشهود زندگی بینش تازهای میآفریند .در زمینهی «قدرت

ناشر :شباهنگ

تفکر مثبت» بصیرت تازهای ایجاد میکند و مهمتر از آن

مترجم :مهدی قراچه داغی

توضیح میدهد که چرا در برخی از افراد صادق است و در
مورد برخی دیگر صدق نمیکند« .تفکر مثبت» بخصوص
وقتی که با تصویر ذهنی خود سازگار باشد به راستی که
اعجاز میکند اما در صورت ناسازگاری مادام که تصویر
ذهنی تغیر نکرده ،کارگر نمیافتد.
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عنوان همایش

زمان برگزاری

مکان برگزاری

نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی و

 88مهرماه 8921

تاالر حافظ مرکز همایش های بین
المللی برج میالد تهران

رسانه

برگزارکننده همایش :دانشگاه شهید
بهشتی با همکاری خبرگزاری فارس
اولین کنگره دوساالنه تازه های

 8۶و  8۵مهر 8921

دانشگاه تبریز

روانشناسی و علوم رفتاری
دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی

 8۰مهر 8921

دانشگاه محقق اردبیلی

سومین همایش ملی روانشناسی تربیتی

 9۷مهر ماه 8921

دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

شناختی
اولین کنفرانس ملی کودکان استثنایی از

 99آبان 8921

دانشگاه شهید چمران اهواز

منظر روانشناسی تربیتی ،علوم شناختی
و آسیب شناختی
هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

 99الی  92آبان ماه

ایوان شمس

نخستین کنگره ایرانی روانشناسی

 98-82آذر ماه 8921

دانشگاه شهید بهشتی

مثبت به همراه اولین جشنواره ملی
دستاوردهای روانشناسی مثبت
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عنوان همایش
چهارمین همایش ملی روانشناسی
تربیتی شناختی

زمان برگزاری

مکان برگزاری

 92بهمن ماه 8921

دانشگاه الزهرا

دومین کنگره بینالمللی «آموزش و
سالمت کودکان پیش از دبستان؛ با

 99-9۷خرداد 8922

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تأکید بر خانواده»
سومین همایش سالیانهی انجمن علمی
رواندرمانی ایران
اعتماد :سازهای روانی در گسترهی

 ۰تا 2اسفند 8921

بیمارستان میالد

زندگی
همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

 ۰و  1اسفند 8921

ایران
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دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

محورهای همایش

چهارمین همایش ملی روانشناسی
تربیتی شناختی

 تفاوت های فردی
 یادگیری مغزمحور
 آموزش و یادگیری مبتنی بر کنترل درونی
 راهبردهای شناختی و فراشناختی
سبک های یادگیری
 یافتههای نوین روان شناسی تربیتی
 آموزش الکترونیکی و یادگیری سیار
روانشناسی مدرسه
 شیوههای آموزش نوین
 نقش معلم در پرورش یادگیرندگان
 سنجش و ارزیابی
 دانشآموزان با نیازهای ویژه
 روشهای تغییر و اصالح رفتار
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دومین کنگره بینالمللی «آموزش و
سالمت کودکان پیش از دبستان؛ با

محورهای همایش

تأکید بر خانواده»
 سنجش و غربالگری کودکان پیش از
دبستان
 خانواده و فضای مجازی در رسانههای
جمعی
 خانواده ،حوادث و بالیا
 فرزندپروری فرهنگمدار
 خانواده و چالشهای زندگی در عصر جدید


تجارب جهانی در زمینه رویکردها و
استاندارهای آموزشی
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محورهای همایش

سومین همایش سالیانهی انجمن علمی
رواندرمانی ایران
اعتماد :سازهای روانی در گسترهی

 اعتماد در سیر رشد شخصیت

زندگی

◽ اعتماد در رابطههای بینفردی
◽ اعتماد در زوجها و خانواده
◽ اعتماد بیننسلی
◽ اعتماد در رابطهی درمانی
◽ اعتماد و اخالق حرفهای
◽ اعتماد و جزمیاندیشی در نظریههای
رواندرمانی
◽ اعتماد در عصر اینترنت
◽ اعتماد اجتماعی
◽ اعتماد و نظام سالمت
◽ اعتماد در زندگی شهروندی
◽ اعتماد و آسیبهای اجتماعی
◽ اعتماد و ریشههای فرهنگی
◽ اعتماد بین ملتها و فرهنگها
◽ اعتماد و علوم اعصاب
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 موضوعات خاص و حوزههای مغفول
(تربیت جنسی ،تربیت اخالقی ،آموزش

همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

مهارتهای تفکر ،آموزش چندفرهنگی،

ایران

مهارت آموزی ،طرحها ،آموزش بهداشت و
ایمنی و…)
 تکالیف یادگیری خارج از مدرسه
دانشآموزان (مشق شب ،پیک نوروزی،
دستسازهها و…)
 عدالت آموزشی و فرصتهای یادگیری
(یادگیرندگان :با نیازهای ویژه ،عشایر،
چندپایگی ،دو زبانگی ،بازماندگان از
تحصیل ،آموزش کودکان کار و خیابان و
…)
 محیطها ،منابع و مواد یادگیری (بازی و
یادگیری ،رسانههای آموزشی ،تولید
محتوای الکترونیکی ،شبکههای اجتماعی

محورهای همایش

مجازی ،و …)

 سیاستگذاری (اسناد برنامۀ درسی،

 سنجش و ارزشیابی (ارزشیابی توصیفی،

ساختار دورۀ ابتدایی ،طراحی برنامه درسی،

آزمونهای بینالمللی  :تیمز ،پرلز  ،سایت و

ارزشیابی  ،تغییر و نوآوری)

…).

 محتوای حوزههای یادگیری و انطباق آن

 آموزش و بهسازی معلم (آموزش پیش از

با مراحل رشد (دینی ،قرآن ،فارسی ،هنر،

خدمت  ،حین خدمت و بعد از خدمت،

تربیت بدنی ،کار و فنآوری ،مطالعات

تجارب زیسته معلمان)

اجتماعی ،ریاضی ،علوم)

 شرکای برنامه درسی (والدین ،سازمانها،
نهادها ،مدارس نوظهور و…)
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📌 عنوان کارگاه

زمان برگزاری 📆

مدرس 👤

تفسیر نقاشی کودک و نوجوان

 ۶مهرماه

مهرداد اسفنانی

تربیت جنسی کودک (سالهای پیش از بلوغ)

 88مهرماه

دکتر سوده مرتضاییفر

دوره تخصصی تربیت درمانگر کودک و نوجوان

از  88مهر ماه

دکتر سید علی قاسمی

مبتنی بر تئوری انتخاب
فرزندپروری مبتنی بر طرحواره

 88و  89مهر ماه

دکتر حسن حمیدپور

دوره تشخیص و درمان افسردگی و وسواس

 ۶مهر ماه

دکتر الهام دهیادگاری

کودکان
دوره طرحواره درمانی

81،82و  9۷مهرماه

دکتر حسن حمیدپور

دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک

شروع دوره  9۶مهر ماه

دکتر الهام دهیادگاری

مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان

 9۶و  9۵مهر و  9و 9آبان ماه

دکتر سارا گودرزی

دوره سوپرویژن رواندرمانی کودک

شروع دوره  99آبان ماه

دکتر الهام دهیادگاری

دوره سوپرویژن واقعیت درمانی

 99و  92آبان 9۷ ،۵ ،و  9۰آذر و  2دی

دکتر سید علی قاسمی

ماه
دوره سوپرویژن و تربیت زوج درمانگر

92 ، 99و  9۷آبان ۰ ،8 ،و  1آذر ماه

دکتر سید علی قاسمی

دوره سوپرویژن 9۶ :آبان و  9و  2آذر
ماه
دوره جامع رواندرمانی شناختی رفتاری

 8۶،8۵،8۰،9۷آبان و  8آذر ماه
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دکتر حسن حمیدپور
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📌 عنوان کارگاه

زمان برگزاری 📆

مدرس 👤

اجرا ،نمره گذاری و تفسیر ورژن  2مقیاس های هوش

 ۵دی ماه

دکتر کامبیز کامکاری

وکسلر کودکان
ارزیابی ،تشخیص و درمان اختالل یادگیری خاص

 ۶و ۵دی ماه

دکتر سارا گودرزی

طرحواره درمانی

 ۵ ،۶و  ۰دی ماه

دکتر حسن حمیدپور

سطح چهار تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

 98 ،9۷و  99بهمن ماه

دکتر سید علی قاسمی

 8۷ ،2و  88مرداد ماه
سومین دوره جامع رواندرمانی شناختی رفتاری ()CBT

 91 ،9۰ ،9۵دی ماه

دکتر حسن حمیدپور

 8۷و  88بهمن ماه
تربیت مشاور مدرسه مبتنی بر تئوری انتخاب

 9 ،8و  9بهمن ماه

دکتر سید علی قاسمی

دوره جامع سوپرویژن و تربیت زوج درمانگر

 9۶ ،92 ،81 ،8۰ ،88 ،8۷بهمن ماه

دکتر سید علی قاسمی

دوره سوپرویژن  82 ،89و  9۵بهمن ماه
مداخالت روانشناسی مثبت در بهبود کیفیت زندگی

 99 ،8۵ ،8۶و  99اسفند ماه

دکتر سید علی قاسمی

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

 1و  2اسفند ماه

دکتر حسن حمیدپور
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در راستای حمایت از هویت شغلی و علمی و نیز ارتقای جایگاه روانشناسی و مشاوره در تمام گرایشها ،از کلیه دانش
آموختگان و دانشجویان رشتههای روانشناسی ،مشاوره و علوم تربیتی جهت عضویت دعوت مینماییم.

 ارائه توصینامه و معرفی نامه جهت ارائه به

 شرکت در کارگاه های آموزشی
 تورهای آموزشی و بازدیدهای علمی

موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی
 ارائه مقاالت در همایش ها و فصلنامه های

 خدمات مشاوره ای و درمانی
 دریافت بن خرید کتاب

انجمن

قبل از هرگونه اقدام مدارک ذیل با فرمت مشخص شده تهیه گردد:
 )8تصویر شناسنامه یا تصویر کارت ملی ( به صورت اسکن شده با حجم کمتر از  022کیلو بایت )
 )0عکس پرسنلی ( با فرمت  jpgو حجم کمتر از  022کیلو بایت )
 )9تکمیل فرم عضویت
 )2تصویر آخرین مدرک تحصیلی ( به صورت اسکن شده حجم کمتر از  022کیلو بایت )
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تصویر فیش حق

)5
عضویت (مبلغ عضویت ساالنه به شرح جدول ذیل را به بانک اقتصادنوین به شماره کارت
 6274-1211-5755-4510به نام افسانه لطفی واریز نمایید)

نوع عضویت

مبلغ عضویت ساالنه

شاملین عضویت

عضویت پیوسته

 852،222تومان

افراد دارای کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی تربیتی

عضویت وابسته

 822،222تومان

افراد دارای مدرک کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در

عضویت

 52،222تومان

مجموعه رشتههای روانشناسی (همه گرایشها) ،مشاوره و علوم
تربیتی
دانشجویان رشتههای روانشناسی تربیتی ،روانشناسی و مشاوره و
علوم تربیتی

دانشجوئی

پس از تهیه کلیه مدارک مستدعیست آن را به آدرس تلگرامی  @OZVIATارسال و جهت تاییدیه آن با شماره تلفن
 09909429022واحد عضویت تماس حاصل نمائید.
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