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 بیوگرافی نویسندگان 

انجمن در بالینی  صمتخص و اوبراین بنیاد پژوهشی موسس، پزشك ،1استفانی ایمیس

بیمارستان  و «CAMH» 2روانمرکز اعتیاد و سالمت ،جواننوروان کودک و سالمت

در حال حاضر استادیار گروه  . اوکانادا استدر کشور کودکان دانشگاه تورنتو، تخصصی 

تحقیقات بالینی دکتر ایمیس بر ارزیابی و مراقبت از کودکان و پزشکی دانشگاه است. 

تحقیقات او است. متمرکز  CAMH در «ASD» 3به اختالل طیف اوتیسم جوانان مبتال

چگونه تغییر  است کهبود  متمرکز های تصویربرداری عصبی پیشرفتهتکنیك استفاده از بر

 -عصبیمقابل اختالالت  در حساسیتافزایش  سبب ،در ساختار و عملکرد مدارهای مغز

 -، اختالل وسواس فکریASDلی او بر تمرکز اصشود. میروانی در کودکان و نوجوانان 

تحقیقاتی خود از های او در کارچنین همبود.  5و اختالالت رفتار ایذائی «OCD» 4عملی

 جهت»های جدید های موجود و درمانتصویربرداری طولی مغز برای ردیابی اثرات درمان

 . کردمی، استفاده «ساختار و عملکرد مغز در طول زمانبررسی 

دانشمند بالینی ارشد موسسه تحقیقاتی بلورویو؛  پژشك، ،6اگنوستوناودوکیا آن

 درمان کانادا درانجمن تحقیقاتی  و عضو دانشگاه تورنتو پزشکی کودکاندانشیار گروه 

ASD .دکتر اودوکیا آناگنوستون یك نورولوژیست کودک و یك دانشمند بالینی  است

نورولوژی  تحصیالت اونتوی کانادا است. ارشد در موسسه تحقیقاتی بلورویو در دانشگاه تور

اوتیسم و خود را در زمینه گیل و فوق دکتری در دانشگاه مك 2003خود را در سال 

کرد.  دریافت 2005سال  در ساینای مانت دانشکده پزشکی را از تحولیهای معلولیت

و  ASDو کیفیت زندگی کودکان مبتال به  پیامددکتر آناگنوستون با هدف بهبود 

آنجا او مرکز  در ،پیوستبه موسسه تحقیقاتی لورویو  2008، در سال هاآنهای خانواده

  .شد دارآن را عهدهو مدیریت  تاسیس کردتحقیقاتی اوتیسم را 

                                                           
1
 . Stephanie Ameis 
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در بیمارستان  بالینی و روانشناس متخصص ،پزشك، محقق، روان1کا برایانیجس

دانشگاه تورنتوی کانادا  کانپزشکی کودلند و استادیار گروه توانبخشی کودکان کشور ه

دانشگاه یورک  بالینی ازتحولی روانشناسی  زمینه در خود را است. او مدرک دکتری

در موسسه پژوهشی  را مرکز تحقیقاتی اوتیسم                     . دکتر برایان اخیرا دریافت کردتورنتو 

 وردهای تحقیقاتی مکند. زمینهدکتر اودوکیا آناگنوستون مدیریت می همکاری بابلورویو 

-بهمداخله  ارائه، ارزیابی و توسعهو کودکان نوپا،  هابچه در ASD نمود :شامل عالقه او

های تحقیقاتی با هدف شناخت برنامه حیطه وسیعی از. او در مبتنی بر شواهد، است موقع

ASD، های ژنتیکی و شناسایی عالمت آن و رفتاری «2مونرخ» مشخص کردن فنوتیپ

های ارزیابی مداخله بر توسعه و درحال حاضر اوری داشته است. ، همکاهمراهاختالالت 

  تمرکز دارد.  ASDمعرض خطر  رفتاری برای کودکان نوپای در

روانشناسی و پزشکی  زمینهعنوان استاد در به 2001از سال  ،3سوزان بریسون

فعالیت دارد و اولین دارنده کرسی کریگ در  IWKو  دالهاوزیدر دانشگاه  کودکان

-و هم ASD موقعبه مداخلهوسسه تحقیقاتی اوتیسم است. تحقیقات او در تشخیص و م

سال  است. درمتمرکز  ASD کودکان مبتال به و خوی و خلق هیجانچنین توجه، 

 در نوا «EIBI» 4موقعبه رفتاری فشرده برنامه مداخله اجرای مسئولیت، او 2005

 او دلیل موفقیتعهده گرفت. بهرا به ASDدبستانی مبتال به کودکان پیش برای اسکوشیا

 ایروش مداخله عنوان یكرا به اجتماعی ABCsبرنامه  ایجاد و توسعه ویبرنامه،  این در

را رهبری کرد. دکتر بریسون  ASDکودکان نوپای مبتال به  ، برایگری والدینبا واسطه

. او دریافت کردنادا گیل کادانشگاه مك ازرشته روانشناسی بالینی  را در دکترای خود

 سببرا به Queen’s Golden and Diamond Jubilee همچون های افتخاری زیادیجایزه

 ی اوتیسم دریافت کرده است. هایش در زمینهتالش

در دانشکده پزشکی  کودکان روانپزشکی و پزشکی، پزشك، استاد 5دانیل کوری

در بیمارستان مخصوص  تحولیو  دانشگاه ایالت اوهایو و رئیس بخش روانپزشکی رفتاری
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کودکان در کولومبوس اوهایو است. او در زمینه اوتیسم تحقیق کرده و از کودکان مبتال 

است. این شبکه  بخش پزشکی شبکه درمان اوتیسم او مسئولکند. به اوتیسم مراقبت می

مراقبت پزشکی  هایمنظور توسعه مدلبهپزشکان  توسط گروهی از هابیمارستاندر 

  فعالیت دارد.  برای کودکان و نوجوانان مبتال به اوتیسم ،جامع

دانشگاه  در گروه مددکاری اجتماعی مسئول هماهنگی پژوهش، 1کریس کلیمر

 در دانشگاه آلبرتای کانادا است. او در پزشکی کودکانو گروه  «بخش ادمونتون» کلگری

  تجربه دارد.  ASDدر  کیفی تحلیل هایتحلیل روشیافته و زمینه مطالعات مروری نظام

بخش » کلگری، پزشك، دانشیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه 2دیوید نیکوالس

 در دانشگاه آلبرتا و موسسه پژوهشی پزشکی کودکان، مسئول منتخب گروه «ادمونتون

، حمایت فیت زندگیزمینه تحقیقاتی او کیبرای کودکان بیمار در تورنتو، است.  بیمارستان

ی و بین               در مطالعات مل    ا به اوتیسم است. او اخیر کودکان مبتال باز والدینیده و خانوا

-ها هم در زمان تشخیص و هم در طول دورهالمللی برای بررسی اثرات اوتیسم بر خانواده

  مشارکت داشته است.  یی رشد کودک و بزرگسال

ودکان مبتال به ی خدمات بهداشتی به ک، پزشك اطفال است و به ارائه3مالنی پنر

مستر و ی کارشناسی علوم بهداشتی را از دانشگاه مكاوتیسم عالقمند است. او دوره

پزشکی ی رزیدنتی خود در کانادا گرفت. او دوره کویینزمدرک پزشکی را از دانشگاه 

را در دانشگاه تورنتو گذارند. دکتر پنر  پزشکی کودکاندر  و رزیدنتی تخصص کودکان

ی در موسسه "خدمات بهداشتی پژوهش"ارشد ی کارشناسی دوره درحال گذارندن

 ی تحقیقاتی اومدیریت و ارزیابی در دانشگاه تورنتو است. زمینه سالمت در گذاریسیاست

 است.  ASDخدمات برای کودکان مبتال به  های تشخیصی نوین در ارائهروش ارزیابی

-ستاد دانشگاه تورنتو میاست و اکنون ا پزشکی کودکان، متخصص 4وندی رابرتس

این گروه مشارکت دارد. او  ت ازایو حم اوتیسم از کودکان باشد. او همچنان در مراقبت

 او در تحقیقات درتاریو است، نکمیته کارشناس بالینی وزارت کودکان و جوانان ا ناومع

 همکاری دارد و مدیر موقعبهشناسایی و مداخله  ،دست انجام در مورد ژنتیك اوتیسم
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، یك مرکز «اوتیسمرشدی و  -برای اختالالت عصبی یکپارچهخدمات » ISANDبالینی 

ی دکتر رابرتس های عالقهاست. زمینه غیرانتفاعی برای مراقبت اوتیسم در طول زندگی،

و  آن تحولیشناسی ژنتیکی آن، اولین عالئم، مسیر اوتیسم، سبب در زمینهتحقیق 

، دکتر رابرتس سایت تورنتو را به شکل موفقیت آمیز 2008است. درسال  هنگامبهمداخله 

یك بانك  ATM. تاسیس کرد «ATM» 1عنوان اولین سایت از شبکه درمانی اوتیسمبه

که در آن مطالعات پژوهشی متعددی صورت گرفته  است اطالعاتی بالینی برای اوتیسم

 قبت برای افراداز مرا یکپارچهای از خدمات چنین بر کمك به ساخت شبکهاست. او هم

 سراسر انتاریو متمرکز شده است.  در هاآن هایاوتیسم و خانوادهبه مبتال 

دانشگاه وست ایندیس جامائیکا  ازرا  انکودک پزشکی، پزشك، دوره 2شارون اسمایل

 دوره . اوتکمیل نموددر دانشگاه تورنتو را  پزشکی کودکاندوره دستیار بالینی در  و

 گذراند. دکترگیرشناسی بالینی در دانشگاه تورنتو رشته همهدر را کارشناسی ارشد 

، دانشکده پزشکی دانشگاه تورنتو و پزشکی کودکاناسمایل اکنون استادیار گروه 

او به در بیمارستان تخصصی کودکان بلورویوی هلند است.  پزشکی کودکانمتخصص 

در و پرداخته است  ASDمشاهده شده در کودکان  یهای پزشکی و روانآیندیهمبررسی 

 ها عالقمند است. آیندیهممداخله این  زمینه

 در پزشکی کودکانگروه  دیار، استادکترای تخصصیدارای مدرک ، 3ایزابل اسمیت

در  IWK، مرکز سالمت دالهاوزیدانشگاه  روانشناختیعصب ومعل و بخش روانشناسی

نوان یك روانشناس بالینی بر ع، کانادا است. کار دکتر اسمیت بهاسکوشیا، نوا هالیفاکس

 ASDبرای شناسایی، تشخیص و درمان  مبتنی بر شواهدسازی اقدامات ترویج و پیاده

-بهی رفتاری مداخله» اسکوشیا رافرد نوا به است. او مطالعاتی پیرامون تاثیر مدل منحصر

سال  از شروع این برنامه در «ASDفشرده برای کودکان پیش دبستانی مبتال به  و موقع

مقایسه مقرون »اصلی یك تحقیق با عنوان  پژوهشگر                          رهبری کرده است. او اخیرا  2005

های دیگر مورد عالقه او، مطالعات طولی زمینه باشد؛می« های مختلفبه صرفه بودن مدل

                                                           
1
 . Autism Treatment Network 

2
 . Sharon Smile 

3
 . Isabel Smith 



   9بیوگرافی نویسندگان

و مطالعات درمانی برای بررسی اختالالت رفتاری وابسته  ASDکودکان و جوانان مبتال به 

 شود. خوابی را شامل میراب و بیشامل اضط ASDبه 

مرکز اعتیاد و  نوجوانان،و  انروان کودکپزشك، رئیس انجمن سالمت ،1پیتر زاتماری

 ارستان تخصصی کودکان دانشگاه تورنتو است. عالوه برمبی و «CAMH»سالمت روان 

ت روان کودک ماندرسون در بخش سال این دکتر زاتماری ریاست انجمن پاتسی و جیمی

گیری همهمطالعه ی عالقه و های تحقیقاتی مورددار است. زمینهجوان را عهدهونو 

شناسی ژنتیکی سبباو در زمینه مطالعات طولی و  است،شناسی ژنتیکی و روانشناسی 

شناسی آسیب تحولی بررسی سیری او ی دیگر مورد عالقهزمینهفعالیت دارد.  اوتیسم

است. همچنین او به  ، رفتارهای نافرمانیخوردن افسردگی، در اختالالتکودک و نوجوان 

 مند است. در بافت خانواده عالقه ASDارزیابی کودکان مبتال به 

دانشگاه ایالت  یدر دانشکده پزشک پزشکی کودکان، پزشك، استادیار 2جنیفر والتون

کودکان در بیمارستان تخصصی  تحولمسئول در بخش طب رفتاری و اوهایو و پزشك 

های و ناتوانی ASD ،ADHDمبتال به  اوهایو است. او از افراد کلمبوسر کودکان د

رئیس کلینیك سندرم ویلیام، رئیس بالینی گروه سنجش  اوکند. رشدی دیگر مراقبت می

آموزش بالینی دانشجویان پزشکی و  مسئول هماهنگیجنوب شرقی اوهایو و  ایبین رشته

  کودکان است.  در بیمارستان تخصصی پزشکی کودکانرزدینت 

پزشك، دوره آموزشی پزشکی کودکان را در دانشگاه کویین و دوره  ،3لونی وایگنبام

را در بیمارستان تخصصی کودکان در تورنتوی کانادا  پزشکی کودکاندستیاری بالینی در 

 هایپژوهششناسی روش به پایان رساند. او دوره دستیاری پژوهشی و کارشناسی ارشد در

و  شناختیزیستهای مستر گذارند. تحقیقات او بر اولین نشانهدانشگاه مك سالمت را در

ریاست                است. او اخیرا  ASDدر کودکان و نوجوانان مبتال به  تحولیاری و مسیرهای ترف

انجمن بیمارستان ریاست ی آلبرتا و های نوآورانهحلانجمن کارشناسان سالمت و راه

دکتر وایگنبام استاد همچنین عهده گرفته است. به در بخش تحقیقات اوتیسم را استولری

                                                           
1
 . Peter Szatmari 

2
 . Jennifer Walton 

3
 . Lonnie Zwaigenbaum 



10    راهنمای متخصصان بالینی برای اختالل طیف اوتیسم 

ی مرکز تحقیقاتی اوتیسم در در دانشگاه آلبرتا و هماهنگ کننده پزشکی کودکانگروه 

  بیمارستان توانبخشی گلنروز است. 
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 مترجمان مقدمه
های اولیه در سال که ،است زندگی طول در فراگیر تحولی ناتوانی یك اوتیسم طیف اختالل

گذارد. جامعه تاثیر می حتی و خانواده ،قبینتنها بر فرد مبتال، بلکه بر مرانمایان شده و نه

باشد که توسط کتاب حاضر یك منبع جامع برای شناخت کامل این اختالل می

این نگارش شده است. و بر اساس جدیدترین تحقیقات در این زمینه  مشهورمتخصصین 

تشخیص شواهد ژنتیکی، ، شناسیعصبهای: دستنامه موضوعات بسیار مهمی را در زمینه

، مداخالت آموزشی و داروشناسیهای روانپزشکی و پژشکی، آیندیگری، همو غربال

مورد بحث و بررسی  را اختالل بر سیستم عملکردی خانوادهرفتاری و در نهایت تاثیر این 

  قرار داده است. 

ماهیت این  در زمینه اختالل طیف اوتیسم منابع متنوعی در ایران وجود دارد، اما

عنوان یك دستنامه و کتاب راهنما که بهایز آن با سایر منابع موجود است؛ کتاب وجه متم

 تواند از فرایند تشخیص تا درمان این به متخصصان بالینی کمك کند. در این کتابمی

و شامل  باشدمی Clinician’s برگردان "بالینگران" و "متخصصان بالینی" اصطالحات

ای جهت حضور در تیم درمانی این و حرفهشود که صالحیت علمی همه متخصصانی می

های روانشناسی، مشاوره، تواند برای همه دانشجویان رشتهاین کتاب میاختالل را دارند. 

کاردرمانی، گفتار درمانی، پرستاری و ... و برای متخصصان درمانی که در این زمینه 

 کنند، مناسب باشد. فعالیت می

داری از متن اصلی، اند که ضمن امانتوشیدهمترجمان همواره در سرتاسر کتاب ک

ارائه کنند تا خوانندگان محترم با کمترین ابهام مواجه  فهم قابلای رسا و شیوهترجمه را به

طور ناخواسته دچار خطا و ، این امکان وجود دارد که مترجمان بهوجود  نیا بااما  ؛شوند

دانشجویان و پژوهشگران محترم، تقاضا  شده باشند. لذا از همه اساتید، عامدانه ریغلغزش 

های ارزشمند خود را جهت ارتقاء این اثر ارائه نمایند و با دارم که نظرات و دیدگاه

 های خود ما را یاری رسانند. راهنمایی
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