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   سوابق علمی

 لتحصیل دکترای تخصصي گفتاردرماني از دانشگاه علوم پزشکي ایرانفارغ ا -

 88 – 84عضو هیات علمي دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي از سال  -

 پژوهشکده علوم بهزیستي و توانبخشيعضو هیات علمي  -

 جهت دوره دکتریدانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي  ییهبورس -

 95 -86مدرس دانشگاههای علوم پزشکي تهران و علوم پزشکي ایران از سال  -

 تا کنون 96عضو هیات علمي علوم پزشکي کرمانشاه از سال   -

 



 اجرايی سوابق

  88 -85سال از اطفال اعصاب توانبخشي تحقیقات مرکز دبیر -

 توانبخشي و بهزیستي علوم پژوهشکده پژوهشي دبیرشورای و عضو -

 درماني کشور گفتار علمي انجمن مدیره هیات عضو -

 يتوانبخش و بهزیستي علوم پژوهشي علمي مجله اجرایي مدیر -

 مدیر بخش توانبخشي بیمارستان توانبخشي رفیده -

در علوم پزشکي  جهت تاسیس دانشکده توانبخشيرشته گفتاردرماني و پیگیری آن  اندازیمسئول راه -

 کرمانشاه

 تهران - مولوی توانبخشي مرکز گفتاردرماني بخش در کودکان تکاملي بخش اندازی راه مسئول  -

 تهران - رفیده توانبخشي بیمارستان در مغزی سکته در گفتاردرماني بخش اندازی راه  -

 کودکان رشد از حمایت انجمن موسس تهیا عضو  -

 کودکان رشد از حمایت انجمن مرکزی شورای عضو و مدیرعامل  -

  مغزی فلج مبتالیان از حمایت انجمن ياجرای دبیر  -

 نو نگاهي -مراقبت و پیشگیری ، کودک طبیعي تکامل کنگره در علمي و برگزار کننده کمیته عضو  -

 دهاني – حرکتي مهارتهای در وگفتاردرماني کاردرماني نقش سمینار در علمي و برگزار کننده کمیته عضو  -

 یکسال زیر کودکان ای وتغذیه

  "ویژه مراقبتهای واحد در خطر عوامل و نوزاد"ی روزه 5در کارگاه   عضو برگزار کننده -

 اعتیاد درمان و پیشگیری به نوین رویکردی سراسری کنگره هیات علمي و برگزارکننده عضو  -

 مداخله و تشخیص آموزشي کارگاههای برگزاری جهت کشور بهزیستي سازمان پیشگیری معاونت با هماهنگي -

 کشور در کودکان تکاملي اختالالت در زودرس

 مرکز دفتر سالمت وزارت بهداشت و ،کودک طبیعي تکامل استراتژیک جامع برنامه تدوین در مشارکت  -

 اطفال ابعصا توانبخشي تحقیقات

 گفتاردرماني های کنگره رئیسه هیات و علمي هیات عضو -

 در زودرس مداخله و تشخیص نگرش ترویج خصوص در فیلمي تهیه برای ها رسانه و سیما و صدا با هماهنگي  -

 "پژوهشي طرح متعاقب جامعه، افراد سایر و متخصصین مسئولین، بین در یکسال زیر کودکان تکاملي اختالالت

 زودرس مداخله خصوص در اطفال دستیاری و توانبخشي های آخررشته ترم دانشجویان نگرش میزان بررسي

 )پژوهشي سوابق بند به .ج.ر( " یکسال زیر کودکان تکاملي اختالالت



 :پژوهشی سوابق

  ی آموزش درک نحوی جمله و تعمیم آن در بیان جملهبررسي تاثیر مداخله -

 در دست اجرا – NICUدهاني در نوزادان نارس بستری در لع و حرکتيبررسي اختالالت ب -

 روایي و پایایي نسخه فارسي پرسشنامه شاخص سالمندی صدا -

 VCIتطبیق فرهنگي و اعتباریابي نسخه فارسي پرسشنامه  -

 در دست اجرا –از ضایعه  بررسي تغییرات وضعیت شناختي بیماران ضربه مغزی در دوره حاد بهبودی پس -

  "ضایعه محل و نوع برحسب مغزی آسیب دارای بزرگساالن توانبخشي نیازهای و زباني اختالالت بررسي" -

  وتوانبخشي بهزیستي علوم پژوهشکده گفتاروزبان پژوهشي گروه، دوم مجری

 گروه دانشگاهي بین مشترک پژوهشي طرح ، "مغز سفید ماده ضایعات با زباني اختالالت رابطه بررسي"  -

 شهید پزشکي علوم دانشگاه پزشکي دانشکده و توانبخشي و بهزیستي علوم پژوهشکده گفتاروزبان پژوهشي

  اصلي همکار ،بهشتي

 زودرس مداخله خصوص در اطفال دستیاری و توانبخشي های آخررشته ترم دانشجویان نگرش میزان بررسي" -

 ویژه نیازهای و شناسي روان پژوهشي گروه ، طرح اول مجری ، " یکسال زیر کودکان تکاملي اختالالت

 توانبخشي و بهزیستي علوم پژوهشکده

 سندرم کودکان ارتباطي مهارتهای بر ای وتغذیه دهاني – حرکتي مشکالت عصبي توانبخشي تاثیر بررسي -

 سلملیان تهمینه خانم کارشناسي نامه پایان ، راهنما استاد ، سال 9تا  1 سني محدوده داون

 همکار ، "تهران شهر 19 و 1 مناطق ساله 1 و 6 طبیعي کودکان دهاني استریوگنوز حس میزان بررسي "- 

  تهران پزشکي علوم دانشگاه توانبخشي دانشکده ،اصلي

 ، تالیفات و سخنرانی هاعلمی مقاالت

 نقش "با عنوان کنگره بین المللي مدیریت بحران درحوادث غیرمترقبه سومین ارائه مقاله در -

 "در حوادث غیر مترقبهتوانبخشي 

کنگره سراسری رویکردی نوین به کلیات "نقش ویژگیهای شخصیتي در پیشگیری از عود اعتیادبررسي  -

 ارائه مقاله به صورت سخنراني "پیشگیری و درمان اعتیاد

 به صورت سخنرانياسلوواني  کشور ژی درارائه مقاله در کنگره بین المللي آفازیولو --



هفتمین کنگره  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي زا مراجعین به بهداشت صوتيخدمات  ارائهتاثیر  -

 ارائه مقاله به صورت سخنراني،  speech therapyسراسری 

 ، "توانبخشي پژوهشي –علمي مجله"تهران، شهر ساله 1 و6 طبیعي کودکان استریوگنوزدهاني حس میزان  -

  بهار چاپ؛ نوبت

 –علمي مجله" گفتار، فهم قابلیت و گفتار ،سرعت دهاني حرکتي سریع مهارتهای بر شنوایي افت تاثیر بررسي -

 بهار چاپ، ،نوبت"توانبخشي پژوهشي

 ساله، مجله 5تا  3 سنین و مدرسه به ورود سنین در کودکان دهاني فضاشناختي ادراک حس وتکامل سیر - 

  زمستان چاپ، ،نوبت"بهزیستي علوم پژوهشي –علمي

 اثر در دستورپریشي عالیم از شواهدی : متقاطع پریشي زبان با دست راست زبان فارسي بیمار یک گزارش -

 تابستان چاپ؛ نوبت ، "توانبخشي پژوهشي –علمي مجله"راست، نیمکره آسیب

- Comprehension of complex sentences in the Persian-speaking patients with 

aphasia, Journal of basic and clinical neuroscience. In press, 201  8 . 

 داون سندرم کودکان ارتباطي برمهارتهای ای تغذیه و دهاني–حرکتي مشکالت عصبي توانبخشي تاثیر -

 صورت به مقاله ارائه"نو نگاهي -مراقبت و کودک،پیشگیری طبیعي تکامل کنگره" سال، 9 – 1سني  محدوده

 سخنراني

 بحران ومدیریت درمان - بهداشت المللي بین کنگره سومین" ، مترقبه غیر حوادث در گفتاردرماني نقش -

 پوستر صورت به مقاله ارائه " غیرمترقبه درحوادث

 درمهارتهای وگفتاردرماني کاردرماني نقش سمینار" تکاملي اختالالت بروز در خطرزا عوامل نقش و اهمیت -

 سخنراني صورت به مقاله ارائه "یکسال زیر کودکان ای وتغذیه دهاني –حرکتي

 عفوني تخصصي فوق انجمن ساالنه همایش دومین" کرانیال اعصاب بدعملکردی از ناشي تنفسي عفونتهای -

 سخنراني صورت به مقاله ارائه - "کودکان

 کودکان اعصاب علمي همایش پنجمین " Attention درفرایند وستیبوالر سیستم اهمیت چگونگي -

 سخنراني صورت به مقاله ارائه ، 18بهمن"ایران

 ، مشاور استاد ، سالگي 9 تا تولد بدو طبیعي کودکان در زبان و گفتار نیاز پیش مهارتهای ارزیابي و بررسي -

 گفتاردرماني کارشناسي دانشجویان نامه پایان

 گفتاردرماني گروه  -  "سال سه زیر کودکان در زودرس مداخالت اصول" عنوان با کالب ژورنال اجرای -

 وتوانبخشي بهزیستي علوم دانشگاه



 یکسال زیر کودکان ارتباطي اختالالت و ای تغذیه بلع، اختالالت در زودرس مداخله و تشخیص پروتکل تدوین -

 چاپ دست در -تهران پزشکي علوم دانشگاه تکاملي، اختالالت معرض در

 توانبخشي دانشکده ، Malculm slaughter نوشته basic concepts in neuroscience کتاب ترجمه -

 تهران دانشگاه

 چاپ Parker Steven نوشته developmental & behavioral pediatrics کتاب ی ترجمه و تالیف -

 علوم دانشگاه انتشارات اطفال، اعصاب توانبخشي تحقیقات مرکز علمي هیئت اعضای همراه به ، 9553 دوم؛

 توانبخشي و بهزیستي

 اسلوواني کشور در آفازیولوژی المللي بین نگرهک در مقاله ارائه -

- Severity Measures of Aphasia and Word Category Deficits as they Relate to 

Lesion site"  
 بیمار یک گزارش"شناختي علوم المللي بین کنگره چهارمین در سخنراني صورت به عنوان تحت مقاله ارائه -

 نیمکره آسیب اثر در پریشي دستور از شواهدی : (CAD) متقاطع پریشي زبان با دست راست زبان فارسي

 شناختي علوم المللي بین کنگره چهارمین در عنوان تحت مقاله ارائه " راست

 مرتبط های رشته سایر و گفتاردرماني سراسری های همایش در پانل و سخنراني صورت به مقاله چندین ارائه -

 

 

 

 آموزشی سوابق

 تهران پزشکي علوم دانشگاه ارشد کارشناسي دانشجویان به زبان اکتسابي اختالالت واحد تدریس -

 تهران پزشکي علوم دانشگاه ارشد کارشناسي دانشجویان به تخصصي بانز واحد تدریس -

 کارشناسي دانشجویان بهتدریس واحدهای گفتاردرماني  -

 در گفتاردرماني کارشناسي دانشجویان به "گفتاردرماني در عصبي توانبخشي مداخالت اصول" واحد تدریس -

 توانبخشي و بهزیستي علوم دانشگاه

 به دانشجویان بهداشت عمومي "توانبخشي و ر فاه اجتماعي"تدریس واحد  -

 )تالیفات و پژوهشي سوابق به .ج.ر(نامه پایان در مشاوره و راهنمایي -



 )بالیني سوابق به .ج.ر( بالیني کارآموزی و کارورزی سرپرست -

 دانشکده ؛ برگزارکننده کودکان، تکاملي اختالالت در زودرس مداخله و تشخیص روزه 3 کارگاه در تدریس -

 کودکان تکاملي اختالالت و عصبي توانبخشي تحقیقات مرکز و ایران پزشکي علوم دانشگاه توانبخشي

 درمان بهداشت وزارت سالمت معاونت سطح؛ کورکان تکاملي اختالالت روزه 5 کارگاه در تدریس -

 پزشکي آموزش و بهداشت،درمان

 و بهزیستي علوم دانشگاه ؛ برگزارکننده سالمندی، در توانبخشي ای حرفه مدت کوتاه آموزشي دوره در تدریس -

 توانبخشي

 روشهای ای رشته میان کنگره اولین ؛در پریشي زبان در زبان روانشناسي ارزیابي روشهای کارگاه در تدریس -

 اعصاب علوم در پژوهش

 : مجامع و انجمنها در عضويت

 کشور پزشکي نظام سازمان عضو -

 ایران گفتاردرماني علمي انجمن عضو -

 ایران داون سندرم کانون عضو -

 مغزی فلج مبتالیان از حمایت انجمن عضو -

 کودکان رشد از حمایت انجمن عضو -

 عضو انجمن اتیسم -

 


