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عضویت ها

 عضو سازمان نظام پزشکی -گ 1000
 عضو انجمن علمی گفتار درمانی ایران
 عضو انجمن جهانی استروک

عالئق پژوهشی

 درمان لکنت در کودکان پیش از سن مدرسه
 درمان لکنت در سن مدرسه رو
 تهیه پروتکل های درمانی بومی برای کودکان دارای لکنت قبل از سن مدرسه
 دیسفاژیا
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