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     جوایز:

  بازتوانی  درمان  اثربخشی بررسی گرنت پژوهشی جهت انجام پروژه پژوهشی با عنوان: "  -1
" از سوی معاونت  HIV عفونت  به  یان مبتال شناختی  عملکردهای  سطح  ارتقای  بر  شناختی 

علم و فناوری های ریاست جمهوری و دانشگاه علوم پزشکی. به عنوان مدیر پروژه و  
 پژوهشگر مجری 

انطباق و هنجاریابی مقیاس   گرنت پژوهشی جهت انجام پروژه پژوهشی با عنوان: "  -2
" از سوی   سال  59-18( : مشکالت رفتاری سنین ASRخودگزارشی بزرگساالن اشنباخ ) 

 همکار پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی. به عنوان مدیر 
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