
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت      توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 گفتاردرمانی گروه آموزشی 

 - رشته/گرایش

 فراگیران مقطع تحصیلی
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 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 پژوهش موردی عنوان واحد درسی

          کارورزی             کارآموزی                 عملی             تئوری نوع واحد درسی

 ساعت عملی 68زمان ) ساعت ( :                          واحد عملی  2تعداد واحد :   تعداد واحد/ ساعت

 14 کد درس

 ندارد پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی مدرس 

 مدرسین  /
 مژگان اسدی

 گفتاردرمانی رشته تحصیلی مدرس 

 دکتری مقطع تحصیلی مدرس 

 استادیار رتبه علمی

 Mozhgan.asadist@yahoo.com پست الکترونیک

 09191316388سمنان/  آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 افزایش مهارت دانشجو در انجام پژوهش های بالینی

  اهداف اختصاصی

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

آشنایی با اصول طراحی، اجرا، 

آنالیز و گزارش علمی پژوهش 

 موردی

- 

ارزیابی و برنامه  و اجرای طراحی

در یک بیمار مبتال به  EBPدرمان 

اختالالت گفتار، زبان یکی از انواع 

تایج نالیز و گزارش نبلع و آ یا

-singleیک مقاله  در قالب درمان

subject 

 روش های تدریس

         نمایش عملی         سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

     کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله    پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم              بیمار شبیه سازی شده   بحث گروهی

       آموزش مجازی           Bedside teaching   ایفای نقش

 Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه       Concept Map نقشه مفهومی  

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی
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 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و سیاست 

 مدیریتی کالسهای 

  خالق دانشجویی ا            امتحانات          تکالیف کالسی           حضور و غیاب 

 سایر:

1. Carol A. Angell, 2009, Language development and disorders: a case study approach 

2. David L. Gast, 2010, Single subject research methodology in behavioral sciences 

3. Russell Carter and Jay Lubinsky, 2016, Rehabilitation Research: Principles and Applications 

4. A course book on scientific and professional writing for speech-language pathology 

 های تخصصی پیرامون ارزیابی و درمان اختالالت گفتار و زبانکتاب .5

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 عناوین کلی درس در هر جلسه 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه
 روش تدریس

مواد و وسایل 

 آموزشی 

روش *

 ارزشیابی

 Caseآشنایی با طراحی، اجرا و تحلیل پژوهش های  1

report ،case study ،single-subject systems 
  

، پرسش و سخنرانی استاد

، کارگاه پاسخ و بحث گروهی

 آموزشی

نمایش اسالید، 

 تخته و ماژیک
5 

2 
گزارش موردی  شفاهی یک مقاله کنفرانس دانشجویان: ارائه

(case report or single-subject study یک یا چند )

 بیمار مبتال به اختالالت گفتار و زبان
 سخنرانی دانشجو   

نمایش اسالید، 

 تخته و ماژیک
 5و  3

3 
گزارش  شفاهی یک مقاله کنفرانس دانشجویان: ارائه

( case report or single-subject studyموردی )

 یک یا چند بیمار مبتال به اختالالت گفتار و زبان

 سخنرانی دانشجو  
نمایش اسالید، 

 تخته و ماژیک
 5و  3

انتخاب، ارزیابی و درمان یک مراجع مبتال به اختالالت  4

 توسط دانشجو در خارج از کلینیک گفتار و زبان
  EBP - 3 

5 
انتخاب، ارزیابی و درمان یک مراجع مبتال به اختالالت گفتار 

 EBP - 3   توسط دانشجو در خارج از کلینیک و زبان

انتخاب، ارزیابی و درمان یک مراجع مبتال به اختالالت  6

 توسط دانشجو در خارج از کلینیک گفتار و زبان
  EBP - 3 

انتخاب، ارزیابی و درمان یک مراجع مبتال به اختالالت  7

 توسط دانشجو در خارج از کلینیک گفتار و زبان
  EBP - 3 

مراجع مبتال به اختالالت انتخاب، ارزیابی و درمان یک  8

 توسط دانشجو در خارج از کلینیک گفتار و زبان
  EBP - 3 

انتخاب، ارزیابی و درمان یک مراجع مبتال به اختالالت  9

 توسط دانشجو در خارج از کلینیک گفتار و زبان
  EBP - 3 

انتخاب، ارزیابی و درمان یک مراجع مبتال به اختالالت  10

 توسط دانشجو در خارج از کلینیک گفتار و زبان
  EBP - 3 

انتخاب، ارزیابی و درمان یک مراجع مبتال به اختالالت  11

 توسط دانشجو در خارج از کلینیک گفتار و زبان
  EBP - 3 

انتخاب، ارزیابی و درمان یک مراجع مبتال به اختالالت  12

 توسط دانشجو در خارج از کلینیک گفتار و زبان
  EBP - 3 

و کتبی از روند شفاهی کنفرانس دانشجویان: گزارش  13

 یک بیمار مبتال به اختالالت گفتار و زبان ارزیابی و درمان
 EBPسخنرانی دانشجو،   

نمایش اسالید، 

 تخته و ماژیک
 5و  3

14 
و کتبی از روند کنفرانس دانشجویان: گزارش شفاهی 

 گفتار و زبانارزیابی و درمان یک بیمار مبتال به اختالالت 
 EBPسخنرانی دانشجو،   

نمایش اسالید، 

 تخته و ماژیک
 5و  3

15 
و کتبی از روند کنفرانس دانشجویان: گزارش شفاهی 

 ارزیابی و درمان یک بیمار مبتال به اختالالت گفتار و زبان
 EBPسخنرانی دانشجو،   

نمایش اسالید، 

 تخته و ماژیک
 5و  3

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Russell+Carter+EdD++PT&text=Russell+Carter+EdD++PT&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Jay+Lubinsky+PhD++CCC-A%2FSLP&text=Jay+Lubinsky+PhD++CCC-A%2FSLP&sort=relevancerank&search-alias=books


16 
و کتبی از روند کنفرانس دانشجویان: گزارش شفاهی 

 ارزیابی و درمان یک بیمار مبتال به اختالالت گفتار و زبان
 EBPسخنرانی دانشجو،   

نمایش اسالید، 

 تخته و ماژیک
 5و  3

17 
و کتبی از روند کنفرانس دانشجویان: گزارش شفاهی 

 و زبانارزیابی و درمان یک بیمار مبتال به اختالالت گفتار 
 EBPسخنرانی دانشجو،   

نمایش اسالید، 

 تخته و ماژیک
 5و  3

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 .دول فوق در ستون مربوطه قید گرددجرا در عناوین درس  ک به تفکی (  ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه

 روش 

 ارزشیابی

  

    ( کوتاه پاسخ  -2   گسترده پاسخ   -1تشریحی )  : الف  آزمون کتبی :   -1

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 )شفاهی( مصاحبه -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کالسی -5

                                                             :امضاء                                                             8/12/98تاریخ تکمیل فرم :   

 


