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پردیس  ساله دو زبانه ترک قشقایی فارس و تک زبانه فارس ۶مقایسه مهارت های آگاهی واجشناختی در کودکان   -
 یاری 
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 1397  نشانزدهمين همایش گفتاردرمانی ایرا

 1397 ممدیریت تيمی در شکاف کا
 1397 اکنگره توانبخشی عصبی ابن سين

 1397 یتوانبخشی اختالالت شنوای
 8139 اچهارمين همایش توانبخشی عصبی ابن سين

 9139 ننقش شنوایی در رشد گفتار و زباکنفرانس 
 1399  ممشکالت ارتباطی و پردازش حس در اختالالت طيف اتيسکنفرانس 
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 رهایتقد، جوایز و هاقیتشو
فرآیند طراحی و اجرای چک ليست ارزشيابی جشنواره شهيدمطهری:13پنجمين   1391آموزشی ، فرآیند برتر -1

 .کارآموزی بالينی دانشجویان مقطع کارشناسی گفتار درمانی

 تخصصی عالیق
 اختالالت توليد و واجشناسی در دوران رشد 
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 اختالالت گفتاروزبان در آسيب های شنوایی
 آزمون سازی 


