פרופ' ליאת איילון
בית הספר לעבודה סוציאלית
אוניברסיטת בר אילן
פרופ' ליאת איילון סיימה את לימודי הדוקטוראט שלה בפסיכולוגיה קלינית במכון הטכנולוגי של אילינוי,
ואת ההתמחות ולימודי הפוסט-דוקטוראט באוניברסיטת קליפורניה שבסן פרנסיסקו .הכשרתה בארצות
הברית מומנה על ידי גופים שונים כגון איגוד הפסיכולוגים האמריקאי ,המכון הלאומי (של ארצות הברית)
למדע ,המכון הלאומי (של ארצות הברית) לבריאות הנפש ואחרים .כיום ,היא עובדת בבית הספר לעבודה
סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן.
פרופ' איילון פרסמה יותר מתשעים מאמרים בכתבי עת מובילים בתחום ,ומחקריה ממומנים על ידי קרנות
תחרותיות כגון הקרן הגרמנית-ישראלית  (GIF),הקרן הלאומית למדע ומשרד הבריאות .בנוסף ,היא
מובילה קבוצת מחקר אירופאית בנושא של גילנות ,הממומנת על ידי תוכנית  COSTשל האיחוד האירופי.
מחקריה עוסקים בגילנות -אפליה על רקע של גיל ,שילוב שרותי בריאות הנפש במרפאות קופות החולים
ושילוב בין הטיפול הפורמלי בזקנים עם הטיפול הבלתי פורמלי בהם .מחקריה זכו להכרה בינלאומית.
לאחרונה ,קיבלה מענק מאוניברסיטת מישיגן ופרס חוקר צעיר מצטיין מאיגוד הגריאטרים של ארצות
הברית ומהקולג' הבינלאומי לפסיכו-נוירופרמקולוגיה .בנוסף ,היא משמשת באופן קבוע כשופטת של כתבי
עת בינלאומיים ושל קרנות מחקר תחרותיות.
היא מחוייבת להכשרת הדור הצעיר של החוקרים ולתמיכה בו :היא פרסמה עם רבים מהסטודנטים שלה
ודואגת להנחות אותם לא רק בצדדים המדעיים הקשורים למחקר ,אלא גם בצדדים הפרקטיים של עבודה
באקדמיה .היא שימשה היושב ראש המדעי של הכנס של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה שהתקיים ב-
 2013ומשמשת חברת הוועדה המדעית של כינוס האגודה האירופית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי שיתקיים
בירושלים ב . 2015-היא גם משמשת יועצת לתוכנית הלאומית למניעת אבדנות .היא מרצה בהתנדבות
בתחום מחקרה במסגרות בלתי פורמליות שונות.
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