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عضو دپارتمان تحقیقات پرستاری دانشگاه آلستر در ایرلند شمالی از  1نوامبرسال  1111الی  31اکتبر  -1112که در تاریخ 1
ژانویه  1112تا  31دسامبر  1112تمدید شد.



استاد وابسته دانشگاه آزاد اسالمی به مدت دو سال از  42/1/11تا 49/1/11

تحصيالت:


درجة دكترا در رشته ناتوانی های رشدی و هوشی ،ژوئن  1111از دانشگاه آلستر .دپارتمان علوم زیستی و بهداشتی ،ایرلند
شمالی ،پادشاهی متحده

عنوان پایان نامه :
)The impact on Iranian parents who have children with an Autism Spectrum Disorder (ASD
تأثیر اختالالت طیف اتیسم) (ASDفرزندان بر والدین.


درجه فوق ليسانس در رشتة روانشناسی کودکان استثنایی( ،1323 ،رتبه اول)

دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشكده روانشناسی و تعلیم و تربیت ،تهران ،ایران
عنوان رساله :اثر فشارهای روانی اجتماعی مادران بر ویژگیهای نوزادادن در بدو تولد


درجه ليسانس :در رشته تكنولوژی آموزشی( ،1321 ،رتبه اول)

دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشكده روانشناسی و تعلیم و تربیت ،تهران ،ایران
دوره هاي تکميلي:
 .1طی دوره طرح های تحقیقاتی و روش شناسی .دانشگاه ساسكس  ،Sussexبرایتون ،انگلستان (ژوالی  1112تا ژوئن )1119
 .1طی دوره هنر درمانی و خالقیت هنری .آتلیه دوالرت کرو .مرکز فرماسیون کونتینو ،بردو ،فرانسه (ژوئن )1112

تجارب كاري:
تدريس:
 -1دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشكدة روانشناسی و تعلیم و تربیت ،مدرس 1323-1339




تهیه برنامه آموزشی و ابزارهای تدریس برای دانشجویان مبتال به ناتوانی های ذهنی.
کاربرد کامپیوتر در تحلیل های آماری (مینی تپ)
بازی درمانی




روانشناسی ناتوانی های ذهنی
اختالالت رفتار ی و عاطفی



ناتوانی یادگیری خاص در ناتوانی های ذهنی



ارزشیابی و تشخیص ناتوانی های ذهنی (تست های تشخیص بالینی)



آزمون هوش و استعداد

 -1دانشگاه هریوت -وات( )Heriot-Watt University -Edinburgh- Scotlandمدرس مورد تأیید (خارج از
پردیس) در  ICTECتهران جهت بخش های مختلف روانشناسی به زبان انگلیسی از  31ژوئیه  1112تا  31ژوئیه 1114
دروس تدريس شده:


( Reasoning and Mindاستدالل و ذهن)



) Sensation and Perceptionاحساس و ادراك)


-1

( Creativityخالقیت)
دانشگاه آلستر ،ایرلند شمالی-دپارتمان زندگی و علوم بهداشت 1112 -تا 1111دروس تدريس شده در گروه

كاردرماني:


) Cultural Awarenessآگاهی فرهنگی)



) Evaluation and Assessment in Autism Spectrum Disordersارزیابی در اختالالت طیف اتیسم
گستره اختالالت طیف اتیسم)



( Parents of children with Autism Spectrum Disordersوالدین کودکان دارای اختالالت طیف
اتیسم)
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بنیاد توانبخشی ولیعصر برای کودکان و بزرگساالن کم توان ذهنی 1323-1339 ،کارهای اجرایی زیر:
مسئول برنامه ریزی و اجرای برنامه های توانبخشی حرفه ای و دوره های آموزشی کارکنان موسسه و والدین افراد دارای
ناتوانایی های رشدی و هوشی




مسئول دپارتمان ،آموزش و برنامه های آموزشی انفرادی شده (آی ایی پی)



مدیر مرکز بزرگساالن کم توان ذهنی شماره ( 1پسران -روزانه)
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مسئول کلینیک روانشناسی (اجرای آزمون  ،ارزشیابی و مداخله)

مدیر دپارتمان پژوهش و توسعه
دانشگاه آلستر -دپارتمان پژوهش در حیطه پرستاری -فلو شیپ افتخاری  -از نوامبر  1111تا اکتبر  .1112تمدید شده تا آخر

دسامبر 1112

مهارت هاي كاري:
 -1انجام پژوهش در حوزة ناتوانی های رشدی و ذهنی ،رشد کودك و رفاه خانواده
 -1برنامه ریزی و اجرای دروس آموزشی برای بزرگساالن دارای ناتوانی های رشدی و هوشی جهت ارتقاء کیفیت زندگی آنان

 -3اجرای آزمون های بالینی برای کودکان و بزرگساالن دارای ناتوانی رشدی و ذهنی
 -2بازی درمانی برای کودکان دارای ناتوانی های رشدی و هوشی
 -2تدوین و اجرای برنامه های حمایتی و توانمند سازی خانواده هایی که دارای اعضای با نیازهای ویژه هستند.

مهارت هاي كامپيوتري:
 -1تجارب وسیع در کاربرد پكیج های (Words, Excel, Power Point) MS Office
 -1ابزارهای نرم افزار آموزش نظیر SPSS
 -3برنامه  NVivoبرای تحقیقات کیفی

دوره ها و آموزش تخصصي:





زیست شناسی اعصاب ،مداخله و ارزشیابی اتیسم( .تهران )1111
رفتار درمانی دیالكتیک )( (DBTتهران )1111
کارگاه  3روزه در مورد روش های تحقیق ،دورة درسی مشترك با دانشگاه یل( )Yaleو سازمان علوم شناختی
ایران1111
آموزش دوره پرتیج( )Portageدر ژاپن  ،1113در اندونزی توسط پروفسورآریما یاماگوچی – جوکجاکارتا،
اندونزی ،نوامبر. 1112



تعامل همه جانبه( -)Intensive Interactionمرکز مراقبت های بهداشتی بلفاست -دونارد ،ناك براکن -هلث
کر پارك -اولیا و متخصصان اتیسم  ،مرکز ایرلند شمالی1112 .



رفتار چالش برانگیز ( -)Challenging Behaviourبلفاست -دونارد ،ناك براکن -هلث کر پارك -اولیا و
متخصصان اتیسم  ،مرکز ایرلند شمالی1112 .



انسجام حسی ( ،)Sensory Integrationبلفاست -دونارد ،ناك براکن -هلث کر پارك -اولیا و متخصصان
اتیسم  ،مرکز ایرلند شمالی1112 .




دورة آموزشی تیچ ( ،)TEACCHدانشگاه کارولینای شمالی ،چاپل هیل ،امریكا1113 .
چگونگی ارزشیابی کودکان مبتال به اتیسم از نقطه نظر پزشكی ،بلفاست -دونارد ،ناك براکن -هلث کر پارك-
اولیا و متخصصان اتیسم ،مرکز ایرلند شمالی1114 .




برنامه مشاهداتی تشخیص اتیسم ( )ADOSدانشگاه کمبریج 11 .تا  19اکتبر 1114
آموزش دوره پرتیج( )Portageتوسط پروفسورآریما یاماگوچی ،کره جنوبی ،آگوست 1111

جوايز و افتخارات:
 .1بورسیه تحصیلی به عنوان بهترین پژوهشگر جوان در سال  1114از انجمن ناتوانی های ذهنی و رشدی آمریكا )(AAIDD
1114

 .1دعوت برای سخنرانی و ارایه مقاله در بیستمین کنفرانس آسیایی ناتوانایی های رشدی و هوشی( )ACIDدر کره جنوبی با
پرداخت کلیه هزینه های سفر و اقامت در سال 1111
 .3دریافت عنوان کتاب برگزیده سال  1341از جشنواره کتابهای آموزشی رشد برای کتاب اختالالت طیف اتیسم.
 .2استاد وابسته دانشگاه آزاد اسالمی به مدت  1سال از  42/1/11تا 49/1/11
 .2سخنران دوزادهمین همایش گفتار درمانی ایران 9 -تا  3اسفند  -1341تهران
 .9عضویت در کمیته داوری مقاالت سیزدهمین همایش گفتار درمانی  12تا  12اردیبهشت  -1342تهران
 .2سخنران ویژه کنفرانس اختالالت تكاملی (اتیسم و بیش فعالی) انجمن پزشكان کودکان ایران -استان گیالن -رشت 42/9/12
عضويت:


انجمن آمریكایی ناتوانی های ذهنی و رشدی AAIDD



اتیسم و امور خیریه اتیسم ،ایرلند شمالی واقع در ایرلند شمالی )(autism NI



انجمن آسیایی ناتوانایی های رشدی و هوشی

انتشارات:
كتب درسي (به فارسي)


صمدی .س .ع .و صمدی ،ه )1331( .پیش آزمون در روانشناسی امتحان  -MSجلد اول -کتابخانه فرهنگ ،تهران ،ایران
(تجدید چاپ در )1332-1332-1333



صمدی .س .ع .و صمدی ،ه )1331( .پیش آزمون در روانشناسی امتحان  -MSجلد دوم - -کتابخانه فرهنگ ،تهران ،ایران
(تجدید چاپ در  1332و )1332




صمدی ،ه .و صمدی ،س .ع -)1331( .آمار و روش های تحقیق در روانشناسی .کتابخانه فرهنگ تهران -ایران
میالنی ،ف ،.صمدی ،س.ع ، .محسنی ،ش و مشایخی ،ن ( .)1332آموزش قالی بافی برای دانش آموزان مبتال به ناتوانی های
هوشی (با دیدگاه تحلیل تكلیف) سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران ،تهران -ایران



صمدی ،س.ع .)1333( .ماریا مونتسوری ،نظام نوین تربیتی و آموزشی کودکان – انتشارات دانژه -تهران
چاپ دوم در سال 1343





صمدی ،س.ع )1334( .ناتوانی های هوشی ،انتشارات دانژه -تهران – ایران
صمدی ،س.ع )1334( .بازی درمانی تئوری ها ،مداخله و تحقیق  -انتشارات دانژه -تهران -ایران
چاپ دوم در سال -1341چاپ سوم در سال 1343
صمدی،س.ع .و مک کانكی ،ر )1341( .اختالالت طیف اتیسم -انتشارات دوران



حمایت های بصری برای دانش آموزان دارای اتیسم و اختالالت ارتباطی( )1341سازمان آموزش و پرورش استثنایی



راهنمای گام به گام تهیه طح درس برای دانش آموزان دارای اختالالت طیف اتیسم در بخش پیش حرفه ای بر اساس چهار
روش تحلیل رفتار کاربردی ،تیچ ،پكس و انسجام حسی ( )1341سازمان آموزش و پرورش استثنایی




کودکان دارای اتیسم راهنمای آموزش برای والدین و مربیان ( )1341انتشارات دوران
مداخالت بهنگام در اختالالت طیف اتیسم راهنمای مراقبت از کودك دارای اتیسم برای والدین( )1342نشر دوران



راهنمای درك اتیسم به زبان ساده (( .)1342ترجمه) نشر دوران

كتابهاي فارسي در دست تاليف


توانبخشی حرفه ای برای افراد دارای ناتوانی های هوشی و رشدی



تحلیل رفتار کاربردی و اختالالت طیف اتیسم



مراقبت از کودکان دارای اتیسم "راهنمای مراقبت از کودکان دارای اتیسم در خانه و پیش از ورود به اجتماع"



راهنمای عملی برنامه ریزی برای انجام مداخله در اختالالت طیف اتیسم در کلینیک ها و مراکز نگهداری

مقاله هاي چاپ شده در نشريات مختلف ايران
 .1صمدی ،سید علی (  .)1331تدوین برنامه آموزش حرفه با استفاده از مدل رفتاری برای افراد کم توان ذهنی تربیت پذیر  ،تعلیم و
تربیت استثنائی ،مهر  - 1331شماره  ،11ص  11تا .12
 .1صمدی ،سید علی (  .)1333یک زندگی واقعی» روبرت مارتین ( )1تعلیم و تربیت استثنائی ،خرداد  - 1333شماره  ، 31ص  23تا
.23
 .3صمدی ،سید علی (  .)1333یک زندگی واقعی» (روبرت مارتین ( )1تعلیم و تربیت استثنائی ،تیر  - 1333شماره  ، 31ص  32تا
.21
 .2صمدی ،سید علی (  .)1332گزارش بازدید از مراکز آموزش و نگهداری افراد مبتال به ناتوانی های ذهنی در کشور ژاپن ،تعلیم و
تربیت استثنائی ،فروردین و اردیبهشت  - 1332شماره  21و  21ص از  14تا 31
 .2صمدی ،سید علی ( " .)1332پسری به نام بالتازار " ،تعلیم و تربیت استثنائی  ،مهر و آبان  - 1332شماره  29و  ،22ص  23تا .22
 .9زرافشان ،ه .و صمدی ،س.ع .)1332( .گزارش موردی از کاربرد بازی درمانی کوتاه مدت ساختار برای یک نوجوان مبتال به
سندروم داون .تعلیم و تربیت استثنایی شماره  29و  22مهر و آبان  .1332ص.
 .2صمدی ،سید علی (  .)1332بازی و کاربردهای درمانی آن .فصلنامه پیک بازی ،شماره  .2ص 11 .تا .13
 .3صمدی ،سید علی (  .)1332بازی های نمایشی با تاکید بر پانتومیم ،فصلنامه پیک بازی ،شماره  .2ص 3 .تا .4
 .4صمدی ،سید علی (  .)1332ارایه برنامه درمانی برای والدین کودکان با اختالل نارسایی توجه  /بیش فعالی  ،تعلیم و تربیت استثنائی
 ،فروردین و اردیبهشت  - 1332شماره  21و  ، 23ص  4تا .12
 .11صمدی ،سید علی (  .)1332مفهوم خدا در بزرگساالن دارای ناتوانایی های هوشی (اثر بهره هوشی ،و آموزش رسمی دینی در
مدارس سازمان استثنایی .ذهن ،بهار  ،132شماره  .12ص  32تا .22
 .11صمدی ،سید علی ( .)1339مصاحبه با خانم پرمیال باال سوندرام مؤسس مرکز «سامادان» در دهلی نو  -هندوستان  ،تعلیم و تربیت
استثنائی ،فروردین و اردیبهشت  - 1339شماره  92و  .92ص  22تا .91
 .11صمدی ،سید علی ( .) 1339تعامل همه جانبه روشی نوین در برقراری ارتباط با افراد مبتال به اتیسم و ناتوانی های هوشی در سطح
شدید .نو اندیش سبز .سال اول ،شماره  ،3ص 2 .تا .2

 .13صمدی ،سید علی ( .)1339اثر حرفه پاکت سازی بر بهبود مهارتهای بینایی  /حدکتی بزرگساالن کم توان ذهنی در گروه تربیت
پذیر .نو اندیش سبز .سال اول ،شماره  ،1ص 9 .تا .3
 .12صمدی ،سید علی (  .)1332برنامه ی آموزش حرفه ای برای دانش آموزان کم توان ذهنی از دیدگاه والدین .تعلیم و تربیت
استثنائی  ،مهر  ، 1332شماره . 31ص از  3تا 13
 .12صمدی ،س.ع .و مک کانكی ،ر .) 1334( .برون داد حاصل از دو برنامه آموزشی برای متخصصان فعال در زمینه اختالالت قرار
گرفته در طیف اتیسم در ایران .نو اندیش سبز .سال چهارم ،شماره  ،19ص 2 .تا .11
 .19صمدی ،سید علی ( .)1334ناتوانی و کار (حرفه آموزی برای افراد دارای اختالالت طیف اتیسم) .تعلیم و تربیت استثنایی ،شماره
 ،119ص 12.تا.33
 .12صمدی ،سید علی ( .) 1334برنامه ی آموزش حرفه ای برای دانش آموزان کم توان ذهنی از دیدگاه والدین .نو اندیش سبز .سال
دوم ،شماره  ،2ص 3 .تا .13
 .13صمدی ،سید علی ( .)1341مصاحبه با دکتر لویی لورد نلسون .نو اندیش سبز .سال پنجم ،شماره  ،13ص 33 .تا .21
 .14صمدی ،سید علی ( .)1388فعالیت های اجتماعی وابسته به تكلیف در گروه مبتالیان به سندروم داون سال سوم ،شماره  ،11ص.
 11تا .12
 .11صمدی ،سید علی ( .)1391مصاحبه با روی مک کانكی .نواندیش سبز ،سال پنجم .شماره ،14ص.21-33 .
 .11صمدی ،سید علی ( .)1341نظریه ها و دیگاههای مربوط به حمایت از خانواده افراد دارای اختالالت طیف اتیسم و سایر اختالالت
رشدی و ذهنی در برنامه مداخالت زودهنگام ،سال پنجم .شماره ،11ص.11-2 .
 .11دالوند ،حمید؛ حسینی ،سیدعلی؛ رصافیانی ،مهدی؛ خانكه ،حمیدرضا؛ صمدی ،سیدعلی .)1343( .سیری از خانه تا جامعه با
چالشهای هندلینگ در کودکان مبتال به فلج مغزی :تحلیل محتوی کیفی .پژوهش در علوم توانبخشی/سال  /4شماره  /3ویژه نامه
توانبخشی.
 .13دالوند ،حمید؛ رصافیانی ،مهدی؛ حسینی ،سیدعلی؛ خانكه ،حمیدرضا؛ صمدی ،سیدعلی .)1343( .هماکارها ،پنجره ای بزرگ به
دنیای مراقبت از کودکان فلج مغزی .فصلنامه توانبخشی .ويژهنامه توانبخشي اعصاب اطفال؛ سال چهاردهم ،شماره ( 9پیاپی
 ،)91زمستان 1341
 .12دهقان ،لیال؛ دالوند ،حمید؛ پورشهباز ،عباس؛ صمدی ،سیدعلی .)1343( .طراحی فرم مكمل مقیاس عملكرد کاری کانادایی:
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