
 

  

 

 تغزیِ ٍ علَم غزایی    بْذاضت    تَاًبخطی     پیشاپضضکی  پشستبسی    دًذاًپضضکی    پضضکی داًطکذُ

 گفتبسدسهبًی گشٍُ آهَصضی 

 یگفتبسدسهبً سضتِ/گشایص

 هقطع تحصیلی

 فشاگیشاى

                                کبسضٌبسی اسضذ              کبسضٌبسی ًبپیَستِ           پیَستِ کبسضٌبسی                        کبسداًی

 دکتشای تخصصی             دکتشای حشفِ ای

 شداصش گفتبس ٍ صببىپالگَّبی  عٌَاى ٍاحذ دسسی

          کبسٍسصی            کبسآهَصی              عولی          تئَسی ًَع ٍاحذ دسسی

 34:  ( سبعت صهبى )                            2تعذاد ٍاحذ :            تعذاد ٍاحذ/ سبعت

 31702411 کذ دسس

 - پیص ًیبص/ّن ًیبص 

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 

 هذسس / هذسسیي 
 دکتش سیذ ابَالفضل تْیذست

 گفتبسدسهبًی هذسس  سضتِ تحصیلی

 (PhDدکتشای تخصصی ) هذسس  هقطع تحصیلی

 استبدیبس ستبِ علوی

 slp.tohidast@gmail.com پست الکتشًٍیک

 داهغبى، داًطگبُ علَم پضضکی سوٌبى، گشٍُ گفتبسدسهبًیجبدُ  5کیلَهتش  ضوبسُ توبسآدسس / 

 اّذاف کلی

 )ضشح تَصیف دسس(
 هختلف گفتبس ٍ صببى یٌذّبیبب فشآ ییآضٌب

 اّذاف اختصبصی
سًٍذ طبیعی پشداصش صببى دسیبفتی ٍ صببى بیبًی ٍ گفتبس آضٌب هی ضًَذ تب بتَاًٌذ اص ایي دس ایي دسس داًطجَیبى بب 

 دسٍس تخصصی گفتبسدسهبًی استفبدُ ًوبیٌذ.داًص دس فشاگیشی 

 حیطِ سٍاًی حشکتی حیطِ عبطفی حیطِ ضٌبختی پیبهذّبی یبدگیشی : 

   

 سٍش ّبی تذسیس

       ًوبیص عولی      سخٌشاًی تَسط داًطجَ    سخٌشاًی ٍ تذسیس تَسط استبد

    آهَصضیکبسگبُ   (PBL)یبدگیشی هبتٌی بش حل هسئلِ      پشسص ٍ پبسخ

  (TBL)یبدگیشی هبتٌی بش تین           بیوبس ضبیِ سبصی ضذُ          بحث گشٍّی

    آهَصش هجبصی                     Bedside teaching ایفبی ًقص

    Project-Based Learning  یبدگیشی هبتٌی بشپشٍطُ    Concept Map ًقطِ هفَْهی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضَابط آهَصضی ٍ 

سیبست ّبی  هذیشیتی 

 کالس

 خالق داًطجَیی ا           اهتحبًبت        تکبلیف کالسی         حضَس ٍ غیبة 

 سبیش:

 بىام خدا  

 (Course Planطرح ديرٌ )

 

 داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بُداشتی درماوی استان سمىان

 معايوت آمًزشی داوشگاٌ

 مرکس مطالعٍ ي تًسعٍ آمًزش علًم پسشکی
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2. Introduction to Neurolinguistics.  Elisabeth Ahlsén.. John Benjamins Publishing Company; 2006. 
3. The development of language. Martyn, Barret. Psychology press; 1999 

4. Language and the Brain. Yosef, Grodzinsky. Lew, Shapiro. David, Swinney. Academic Press. 2000.  
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 عىايیه درس در َر ديرٌ  بروامٍ

شمارٌ 

 جلسٍ
 تاریخ ارائٍ عىايیه کلی درس در َر جلسٍ 

ساعت 

 ارائٍ
 مًاد ي يسایل آمًزشی  تدریسريش 

ريش *

 ارزشیابی

1 

 آناتومی سیستم عصبیمروری بر 

29/11/98 12-10 
سخٌشاًی، بحث 

گشٍّی، پشسص 

 ٍ پبسخ

ٍایت بَدس ٍ هبطیک، 

 اسالیذ

4-5-6 

ٍایت بَدس ٍ هبطیک،  یآهَصش هجبص 10-12 6/12/99 یعصث ستنیس یتز آًاتَه یهزٍر 2

 اسالیذ

4-5-6 

 آهَصش هجبصی 10-12 13/12/98 ستاى شٌاسی-عصةهقذهِ ای تز  3
ٍایت بَدس ٍ هبطیک، 

 اسالیذ

4-5-6 

4 

راتطِ هغش  ٌِیهَجَد در سه یّا ذگاُید

 ٍ ستاى

ستاى -سَاالت عوذُ در سهیٌِ عصة

 شٌاسی

20/12/98 
12-10 

 آهَصش هجبصی

ٍایت بَدس ٍ هبطیک، 

 اسالیذ

4-5-6 

تاریخچِ تزرسی ارتثاط ستاى ٍ هغش اس  5

 گذشتِ تا کٌَى
 آهَصش هجبصی 12-10 27/12/98

ٍایت بَدس ٍ هبطیک، 

 اسالیذ

4-5-6 

6 
 آشٌایی تا سیستن عصثی تذى اًساى

 ٍ تلَغ هغش رشذ هغش

 

19/1/99 
بحث  ،یسخٌشاً 12-10

پشسص  ،یگشٍّ

 ٍ پبسخ

ٍایت بَدس ٍ هبطیک، 

 اسالیذ

4-5-6 

7 

 رشذ هغش در ارتثاط تا گفتار ٍ ستاى

 

 هغشی ٍ سایایی عصثیپالستیستی 

 

 تْثَد در هغش آسیة دیذُ

26/1/99 

سخٌشاًی، بحث  12-10

گشٍّی، پشسص 

 ٍ پبسخ

ٍایت بَدس ٍ هبطیک، 

 اسالیذ

4-5-6 

8 
اساس ًَرٍلَصیک ستاى )ًَرٍآًاتَهی 

 ستاى(

 

2/2/99 
سخٌشاًی، بحث  12-10

گشٍّی، پشسص 

 ٍ پبسخ

ٍایت بَدس ٍ هبطیک، 

 اسالیذ

4-5-6 

9 

 هغش تزای گفتار ٍ ستاىتزطزی طزفی 

ًیوکزُ ّای هغشی ٍ ًقش آى ّا در 

 گفتار ٍ ستاى

ًقش آى ّا در گفتار لَب ّای هغشی ٍ 

 ٍ ستاى

9/2/99 

سخٌشاًی، بحث  12-10

گشٍّی، پشسص 

 ٍ پبسخ

ٍایت بَدس ٍ هبطیک، 

 اسالیذ

4-5-6 

10 
ٍ ًقش آى ّا در گفتار  یهغش یلَب ّا

 ٍ ستاى

 لَب فزًٍتال ٍ توپَرال

16/2/99 
سخٌشاًی، بحث  12-10

گشٍّی، پشسص 

 ٍ پبسخ

ٍایت بَدس ٍ هبطیک، 

 اسالیذ

4-5-6 

11 

 لَب پزیتال ٍ اکسی پیتال

ًقش ساختارّای سیزقشزی در گفتار ٍ 

 ستاى

 

23/2/99 
سخٌشاًی، بحث  12-10

گشٍّی، پشسص 

 ٍ پبسخ

ٍایت بَدس ٍ هبطیک، 

 اسالیذ

4-5-6 

 شٌاخت 12

 شٌاخت ٍ ارتثاط
سخٌشاًی، بحث  12-10 30/2/99

گشٍّی، پشسص 

ٍایت بَدس ٍ هبطیک، 

 اسالیذ

4-5-6 



 ٍ پبسخ

13 
 هذل ّای درک ستاى

 ستاى اىیت یهذل ّا

 GARRETTجولِ  ذیتَل هذل

6/3/99 
سخٌشاًی، بحث  12-10

گشٍّی، پشسص 

 ٍ پبسخ

ٍایت بَدس ٍ هبطیک، 

 اسالیذ

4-5-6 

14 
 اداهِ هذل ّای تیاى ستاى

 13/3/99 تاستیٌی ٍ تاسخَردّا
سخٌشاًی، بحث  12-10

گشٍّی، پشسص 

 ٍ پبسخ

ٍایت بَدس ٍ هبطیک، 

 اسالیذ

4-5-6 

15 
 هذل ّای تیاى ستاى )اداهِ(

 Levelt  20/3/99هذل تَلیذ گفتار 
سخٌشاًی، بحث  12-10

گشٍّی، پشسص 

 ٍ پبسخ

ٍایت بَدس ٍ هبطیک، 

 اسالیذ

4-5-6 

16 
 هذل ّای خَاًذى ٍ ًَشتي

27/3/99 
سخٌشاًی، بحث  12-10

گشٍّی، پشسص 

 ٍ پبسخ

ٍایت بَدس ٍ هبطیک، 

 اسالیذ

4-5-6 

 1 - - - 3/4/99 اهتحاى پایاى تزم 17

 تبسیخ اهتحبى پبیبى تشم: تبسیخ اهتحبى هیبى تشم: 

 (  بِ تفکیک  عٌبٍیي دسس سا دس جذٍل فَق دس ستَى هشبَطِ قیذ گشدد . ) ضوبسُ هشبَطِ ریل  : لطفب سٍش اسصضیببی * تَجِ 

 سٍش 

 اسصضیببی

  

 آزمون کتبی :   -1

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

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -   2یچند گسینه ا -1عینی )  ب :   

 هصبحبِ)ضفبّی( - 4اًجبم تکبلیف عولی ٍ پشٍطُ -3 هطبّذُ عولکشد )چک لیست( -2

 ) لطفب قیذ ًوبییذ (سبیش  -  7 (کَئیضآصهَى ) - 6هطبسکت کالسی -5

 اهضبء : دکتش سیذ ابَالفضل تْیذست                                                                                                                          11/1398تبسیخ تکویل فشم :     

 


