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 زومه سخنرانر

 مریم حجتی خانوادگی : نام و نام

 :سوابق تحصیلی

 1371 ،داًؽگاُ فردٍظی هؽْذ –رٍاى ؼٌاظی بالیٌی  –کارؼٌاظی  .1

 1379 ،آزاد اظالهی ٍاحذ بیرجٌذداًؽگاُ  -رٍاى ؼٌاظی ٍ هؽاٍرُ کَدکاى اظتثٌایی  -کارؼٌاظی ارؼذ .2

 2117دٍؼٌبِ،  -پذاگَشی تاجیکعتاى داًؽگاُ آکادهی -رٍاى ؼٌاظی تربیتی  –دکتری  .3

 خارجى : ISIمقاالت علمى در مجالت 
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Delgosha, and Mojtaba Meshkat, "The evaluation of food allergy on behavior in autistic children", 

Children, 5: 6. 

2. Khakzad, Mohammad Reza, Maryam Javanbakht, Mohammad Reza Shayegan, Sina Kianoush, Fatemeh 

Omid, Maryam Hojati, and Mojtaba Meshkat. "The complementary role of high sensitivity C-reactive 

protein in the diagnosis and severity assessment of autism." Research in Autism Spectrum Disorders 6, 

no. 3 (2012): 1032-1037 

 2111، بِ زباى رٍظی، "اختالالت فراگیر رؼذ چیعت؟" .3

 2111، بِ زباى رٍظی، "اختالل دیکتِ ًَیعی ٍ درهاى آى" .4

 2111بِ زباى رٍظی،  "،)خَاًػ پرؼی( ٍ درهاى آىاختالل دیعکعیا " .5

 پژوهشی داخلى و خارجی : -مقاالت علمى در مجالت علمی

 .2111، بِ زباى رٍظی، "اختالالت یادگیری را بْتر بؽٌاظین" .1

هقایعِ اثر بخؽی الگَی درهاى چٌذ بعذیکل ًگر ٍ رٍیکرد تحلیل رفتار کاربردی در درهاى کَدکاى هبتال بِ طیف " .2

زادُ هلکی،  فر، هرین حجتی، پرتیبا ریبای، زّرا حعیي ، علی هؽْذی، عاطفِ ظلطاًی"اختالل ّای در خَدهاًذگی

2118. 
3. Hojati, Maryam. "The Effectiveness of Holistic Multi-dimensional Treatment Model (HMTM) in the 

Treatment of Children with Autism Spectrum Disorder (ASD)." International Journal of Pediatrics 2, no. 

2.2 (2014): 125-132. 

فرح ، هرین حجتی، قاظن صادقی، "ّای درخَدهاًذگی ًگرغ ظیبرًتیک بِ درهاى کَدکاى هبتال بِ طیف اختالل" .4

 .2113، هلیحِ ظرابی، علی هؽْذی، زادُ اؼرف
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 : های پژوهشی فعالیت

 

الوللی کَدک ٍ ًَجَاى با هَضَع رٍیکرد تحلیل رفتار کاربردی در درهاى  ّوایػ بیيارائِ ظخٌراًی در ظَهیي  .1

 ّای در خَد هاًذگی کَدکاى هبتال بِ طیف اختالل

 الوللی کَدک ٍ ًَجَاى ارٍپا ظیسدّویي کٌگرٓ  بیيؼرکت در  .2

ردرهاى کَدکاى ب HMTMارائِ هقالِ درپٌجویي کٌگرُ بیي الوللی کَدک ٍ ًَجَاى با هَضَع اثر بخؽی هذل  .3

 )اتیعن( ASDاختالل طیف 

 الوللی ًَرٍلَشی کَدک ٍ ًَجَاى ظَهیي کٌگرُ بیيؼرکت در  .4

 ای: تجربیات حرفه

 اٍرُ داًؽکذُ علَم تربیتی هؽْذٍ هؽؼٌاظی  ّوکاری باکلیٌیک رٍاى -1

 ّوکاری با کلیٌیک افق در حَزُ کَدک ًٍَجَاى ٍ بِ صَرت تخصصی طیف اختالالت اتیعن -2

 هذارض اظتثٌایی در ؼْر هؽْذر در هؽاٍ  -3

 داًؽکذُ السّرا )ض( ٍاحذ هؽْذ هذرض -4

 )عادی( هؽْذ هَظط ٍ هذیر هراکس آهَزؼی ًَرّذایت ٍیصُ اتیعن ٍ دیرآهَز -5

 ذ ٍیصُ اختالالت یادگیری ٍ اتیعنّای آهَزؼی ٍیصُ فرٌّگیاى ًَاحی ّفتگاًِ هؽْ هذرض کارگاُ -6

 ّای ؼْرًٍذ ٍ خاًَادُ هجری طرح آهَزغ هْارت -7

 کویتِ علوی اتیعن کؽَرعضَیت در  -8

 علوی اتیعن اظتثٌایی خراظاى رضَیعضَیت در کویتِ  -9

فعال، اختالالت  ٍ بِ صَرت اختصاصی طیف اختالالت اتیعن، بیػ هؽاٍرُ، ارزیابی، آهَزغ ٍدرهاى کَدکاى  -11

 یادگیری ٍ تاخیرّای رؼذی

 


