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 تهیه و تدوین

 (قاسم) ملکی حسن
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 انتشارات آوای نور

 1396-تهران



 

  

 : سرشناسه 
  - 13۴۲ ملکی، حسن، 

 شناسی کودک و نوجوان/ تهیه و تدوين حسن ملکی )قاسم(. روان : عنوان و نام پديدآور 

 : مشخصات نشر 
 . 1396 تهران : آوای نور، 

 : مشخصات ظاهری 
 .ص 16۰ 

 978-6۰۰-3۰9-3۲۲-5: : شابک 

 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 

 شناسی روان --کودکان  : موضوع 

 Child psychology : موضوع 

 شناسی روان --نوجوانان  : موضوع 

 Adolescent psychology : موضوع 

 شناسی رشد روان : موضوع 

 Developmental psychology : موضوع 

 : رده بندی کنگره 
 1396 9ر7م/ BF7۲1 

 : رده بندی ديويی 
 155/۴ 

 ۴863938  : شماره کتابشناسی ملی 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                  فروردين، خیابان شهید وحید نظری،    1۲                          تهران، میدان انقالب، خیابان

         66۴8۰88۲  :          / دورنگار          66967355  و    6  :                ، طبقه دوم تلفن  99   پالک

 و نوجوان شناسی کودکروان

 (قاسم) ملکی حسنتهیه و تدوين:  

 انتشارات آوای نور: ناشر

 حسینیمنیرالسادات : آراصفحه

 1396اول : چاپ

 نسخه 5۰۰: شمارگان

 978-6۰۰-3۰9-3۲۲-5: شابک

      تومان       00111     قیمت                                                                                        کلیه حقوق براي ناشر محفوظ است



 

 

  



 فهرست مطالب
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 49-82                                      و نوجوان   کودک های رشدبخش دوم: نظریه
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 مقدمه
زندگی انسان از مراحل متعددی تشکیل شده است که هريک از آن مراحل در مقايسه با مراحلل  

نمايد کله آگلاهی از آنهلا بلرای مربیلان، سرپرسلتان و       خاص خود تبعیت می های ويژگیديگر از 

صورت تخصصی از اهمیت دوچنلدانی برخلوردار   کنندگان انسان ضرورت دارد. اين عمل بهتربیت

مسلالل و مشلکالت    ،هلا است. مثال کسی کله بلا سلالمندان سلروکار دارد آشلنايی او بلا ويژگلی       

که با کودکلان و نوجوانلان سلروکار دارد بلا     مربیانی آشنايی سالمندان اولويت دارد. در اين میان 

تا بتوانند  کندمیپیدا  اهمیت بیشتری رشدی، مسالل، نیازها و ... کودکان و نوجوانان های ويژگی

 و اصولی داشته باشند. ، علمیآنها برخوردی عملی در تربیت

بلدنی بلا کودکلان و     اين کتاب به منظور آشنايی مربیان و معلمان بخصوص مربیلان تربیلت       

 واحد دانشگاهی تدوين گرديده است. ۲نوجوانان به ارزش 

 امید است در تحقق اهدافمان موفق بوده باشیم.       

 
 باتشکر

 حسن ملکی )قاسم(

  96پاییز 



 


