
فصل اول:  اهمیت آموزش زودهنگام ...................................................................................... 25
اهمیت مداخله آموزشی زودهنگام

در دام برچسب ها نیفتید
ASD برنامه های مقرون به صرفه و با کیفیت برای خردساالن دارای

انواع مختلف تفکر در اُتیسم
انتظارات باالتر منجر به نتیجه می شوند

بهترین مدرسه برای کودک دارای اُتیسم

فصل دوم:  آموزش و تحصیل ................................................................................................ 57
یافتن نقطه قوت کودک

اهمیت توسعه   استعداد
آموزش انعطاف پذیری بیشتر به افراد طیف اُتیسم

آموزش مفاهیم به کودکان دارای اُتیسم
تفکر پایین به باال و یادگیری قوانین

پایه ریزی درک خواندن
انگیزه دادن به دانش آموزان

خواندن را برای کودکان جذاب کنید
صرف زمان زیاد برای بازی های ویدئویی و تماشای صفحات دیجیتال، بر رشد کودک اثر منفی می گذارد.

حیوان درمانی و اُتیسم
اهمیت انتخاب ها

اهمیت مهارت های کاربردی حل مسئله
یادگیری انجام وظایفی که دیگران از آن تقدیر می کنند

یادگیری هرگز متوقف نمی شود

فصل سوم:  مشکالت حسی ................................................................................................ 115
تنوع مشکالت حسی

مشکالت پردازش بینایی در اُتیسم

فهرست مطالب



21

مشکالت پردازش شنیداری و حساسیت بیش از حد به صدا در اُتیسم
گنجاندن روش های حسی در برنامه اُتیسم

اثر مشکالت حسی و درکی بر روی الگوهای یادگیری
درمان غنای محیطی برای اُتیسم 

147 .................................................................... فصل چهارم:  اهمیت درک کردن اُتیسم بیکالم 
یک نوجوان اجتماعی محبوس در خود

شما از من پرسیدید!
چرا کودکان دارای اُتیسم خودتحریکی انجام می دهند؟

زندگی تیتو در دنیای درهم وبرهم حسی
درک کردن ذهن افراد بی کالم دارای اُتیسم

حل مشکالت رفتاری در افراد بی کالم دارای اُتیسم
آموزش کل – تکلیف به فرد دارای اُتیسم شدید

181 ............................................................................................. فصل پنجم:  مشکالت رفتاری 
ناتوانی در برابر بدرفتاری

تجربه ام از تمسخر و قلدری
بی ادبی، قابل توجیه نیست

نیاز به عالی بودن
اُتیسم و مذهب: آموزش نیکوکاری

203 ............................................................................................ فصل ششم:  عملکرد اجتماعی 
آگاهی از مشکالت اجتماعی اُتیسم

یادگیری قوانین اجتماعی
تفاوت های عاطفی میان افراد دارای اُتیسم یا آسپرگر

عزت نفس سالم
چهار سنگ بنای آگاهی اجتماعی

SPD پرسش هایی درباره تیرانداز کنتاکی، آدام النزا، سندرم آسپرگر و



 از نگاه من: نگاهی شخصی به اتیسم22

229 ............................................................................. فصل هفتم:  پزشکی و مسائل بیومدیکال 
درمان های رسمی در برابر درمان های جایگزین

به روزرسانی اطالعات پزشکی اُتیسم
مشکالت پزشکی پنهان می توانند باعث مشکالت رفتاری شوند

ارزیابی درمان ها
مصرف دارو: تصمیم درباره خطر و فایده

درمان من برای زنگ زدن گوش

277 .................................................................................. فصل هشتم: تحقیقات مغز و شناخت 

فصل نهم:  اشتغال و مشکالت بزرگسالی ............................................................................. 289
بهبود مدیریت زمان و مهارت های سازماندهی

مشاوراتی برای اشتغال: نکاتی برای به دست آوردن و حفظ یک شغل
نوجوانان دارای اُتیسم باید برای حفظ شغل، مهارت های اجتماعی و شغلی را بیاموزند.

افراد شاد حاضر در طیف اُتیسم، شغل ها یا سرگرمی های رضایت بخشی دارند.
درون یا بیرون؟ فرهنگ اُتیسم / آسپرگر

نمونه کارها می توانند فرصت های شغلی و تحصیلی ایجاد کنند.
رفتن به کالج: نکاتی برای افراد دارای اُتیسم و آسپرگر

پیداکردن مربی و کالج های مناسب
تطابق منطقی محیط برای افراد طیف اُتیسم

بزن بیرون و زندگی را تجربه کن!
آیا فرزند نوجوانم می تواند رانندگی کند؟

تفکر نوآورانه راه را برای موفقیت شغلی افراد دارای آسپرگر هموار می کند
امتحان کردن مشاغل

ارتباط بین ژن های اُتیسم و نابغه ها
احساس هویت فردی من

تونی و تمپل: رودررو
درباره نویسنده




