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ارائِ ظخٌراًی در ظَهیي ّوایػ بیي الوللی کَدک ٍ ًَجَاى با هَضَع رٍیکرد تحلیل رفتار کاربردی در درهاى
کَدکاى هبتال بِ طیف اختاللّای در خَد هاًذگی
ؼرکت در ظیسدّویي کٌگرٓ بیيالوللی کَدک ٍ ًَجَاى ارٍپا
ارائِ هقالِ درپٌجویي کٌگرُ بیي الوللی کَدک ٍ ًَجَاى با هَضَع اثر بخؽی هذل  HMTMبردرهاى کَدکاى
اختالل طیف ( ASDاتیعن)
ؼرکت در ظَهیي کٌگرُ بیيالوللی ًَرٍلَشی کَدک ٍ ًَجَاى

تجربیات حرفهای:

ّ -1وکاری باکلیٌیک رٍاىؼٌاظی ٍ هؽاٍرُ داًؽکذُ علَم تربیتی هؽْذ
ّ -2وکاری با کلیٌیک افق در حَزُ کَدک ًٍَجَاى ٍ بِ صَرت تخصصی طیف اختالالت اتیعن
 -3هؽاٍر در هذارض اظتثٌایی در ؼْر هؽْذ
 -4هذرض داًؽکذُ السّرا (ض) ٍاحذ هؽْذ
 -5هَظط ٍ هذیر هراکس آهَزؼی ًَرّذایت ٍیصُ اتیعن ٍ دیرآهَز (عادی) هؽْذ
 -6هذرض کارگاُّای آهَزؼی ٍیصُ فرٌّگیاى ًَاحی ّفتگاًِ هؽْذ ٍیصُ اختالالت یادگیری ٍ اتیعن
 -7هجری طرح آهَزغ هْارتّای ؼْرًٍذ ٍ خاًَادُ
 -8عضَیت در کویتِ علوی اتیعن کؽَر
 -9عضَیت در کویتِ علوی اتیعن اظتثٌایی خراظاى رضَی
 -11هؽاٍرُ ،ارزیابی ،آهَزغ ٍدرهاى کَدکاى ٍ بِ صَرت اختصاصی طیف اختالالت اتیعن ،بیػفعال ،اختالالت
یادگیری ٍ تاخیرّای رؼذی
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