
 

  

 

 تغزیِ ٍ ػلَم غزایی    ثْذاؿت    تَاًجخـی     پیشاپضؿىی  پشػتبسی    دًذاًپضؿىی    پضؿىی داًـىذُ

 گفتبسدسهبًی گشٍُ آهَصؿی 

 یگفتبسدسهبً سؿتِ/گشایؾ

 همغغ تحصیلی

 فشاگیشاى

                                وبسؿٌبػی اسؿذ              وبسؿٌبػی ًبپیَػتِ           پیَػتِ وبسؿٌبػی                        وبسداًی

 دوتشای تخصصی             دوتشای حشفِ ای

 داصؽ گفتبس ٍ صثبىسًٍذ عجیؼی پش ػٌَاى ٍاحذ دسػی

          وبسٍسصی            وبسآهَصی              ػولی          تئَسی ًَع ٍاحذ دسػی

 34:  ( ػبػت صهبى )                            2تؼذاد ٍاحذ :            تؼذاد ٍاحذ/ ػبػت

 3712321 دسعوذ 

 - پیؾ ًیبص/ّن ًیبص 

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 

 هذسع / هذسػیي 
 دوتش ػیذ اثَالفضل تْیذػت

 گفتبسدسهبًی هذسع  سؿتِ تحصیلی

 (PhDدوتشای تخصصی ) هذسع  همغغ تحصیلی

 اػتبدیبس ستجِ ػلوی

 slp.tohidast@gmail.com پؼت الىتشًٍیه

 داهغبى، داًـگبُ ػلَم پضؿىی ػوٌبى، گشٍُ گفتبسدسهبًیجبدُ  5ویلَهتش  ؿوبسُ توبعآدسع / 

 اّذاف ولی

 )ؿشح تَصیف دسع(

افضایؾ داًؾ ٍ آگبّی دس هَسد ًظشیبت ٍ پظٍّؾ ّبی هشثَط ثِ سؿذ گفتبس ٍ صثبى ٍ ثبال ثشدى تَاًبیی ًمذ ٍ ثشسػی 

 پشداصؽ گفتبس ٍ صثبىهتَى ثِ هٌظَس دػتیبثی ثِ دیذگبُ ّب ٍ ًگشؽ ّبی جذیذ دس صهیٌِ سًٍذ عجیؼی 

 اّذاف اختصبصی

دس ایي دسع داًـجَ ثب دیذگبُ ّبی هغبلؼِ ٍ ثشسػی فشآیٌذّبی دسن ٍ ثیبى صثبى آؿٌب هی ؿَد، اػبع ػصت 

ؿٌبختی صثبى سا فشا هی گیشد ٍ الگَّبی دسن ٍ ثیبى صثبى سا هی آهَصد ٍ جٌجِ ّبی هختلف استجبط صثبى ٍ ؿٌبخت 

 دّذ.سا هَسد هغبلؼِ لشاس هی 

 حیغِ سٍاًی حشوتی حیغِ ػبعفی حیغِ ؿٌبختی پیبهذّبی یبدگیشی : 

   

 سٍؽ ّبی تذسیغ

       ًوبیؾ ػولی      ػخٌشاًی تَػظ داًـجَ    ػخٌشاًی ٍ تذسیغ تَػظ اػتبد

    وبسگبُ آهَصؿی  (PBL)یبدگیشی هجتٌی ثش حل هؼئلِ      پشػؾ ٍ پبػخ

  (TBL)یبدگیشی هجتٌی ثش تین           ثیوبس ؿجیِ ػبصی ؿذُ          ثحث گشٍّی

    آهَصؽ هجبصی                     Bedside teaching ایفبی ًمؾ

    Project-Based Learning  یبدگیشی هجتٌی ثشپشٍطُ    Concept Map ًمـِ هفَْهی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

 بىام خدا  

 (Course Planطرح ديرٌ )

 

 داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بُداشتی درماوی استان سمىان

 معايوت آمًزشی داوشگاٌ

 مرکس مطالعٍ ي تًسعٍ آمًزش علًم پسشکی

 



ضَاثظ آهَصؿی ٍ 

ػیبػت ّبی  هذیشیتی 

 والع

 خالق داًـجَیی ا           اهتحبًبت        تىبلیف والػی         حضَس ٍ غیبة 

 ػبیش:

 هٌبثغ اصلی دسع : 
1. The cognitive neuroscience of human communication. 4th ed. Vesna Mildner: Taylor & Francis Group; 2008. 
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.  
 لوژی برای آسیب شٌاش گفتار و زباى. هترجیوي: عصوت رضایی، دمحم رضایی، سولواز رهبر. اًتشارات داًشگاٍ علوم پسشکی هوداى. ًورو5

 ، الکساًدر روهاًویچ لوریا. هترجن: حبیب هللا قاسن زادٍ. اًتشارات ارجوٌد..زباى و شٌاخت6
 عىايیه درس در َر ديرٌ  بروامٍ

شمارٌ 

 جلسٍ
 تاریخ ارائٍ عىايیه کلی درس در َر جلسٍ 

ساعت 

 ارائٍ
 مًاد ي يسایل آمًزشی  ريش تدریس

ريش *

 ارزشیابی

1 
 هشٍسی ثش ًَسٍآًبتَهی گفتبس ٍ صثبى

29/11/98 10-8 
ػخٌشاًی، ثحث 

گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثَدس ٍ هبطیه، 

 اػالیذ

4-5-6 

دیذگبُ ّبی ثشسػی فشآیٌذّبی دسن ٍ ثیبى  2

 (صثبى ؿٌبختی )دیذگبُصثبى 
ٍایت ثَدس ٍ هبطیه،  یآهَصؽ هجبص 10-8 6/12/99

 اػالیذ

4-5-6 

 بىیدسن ٍ ث یٌذّبیفشآ یثشسػ یّب ذگبُید 3

 (سٍاى ؿٌبختی ذگبُیصثبى )د
 آهَصؽ هجبصی 10-8 13/12/98

ٍایت ثَدس ٍ هبطیه، 

 اػالیذ

4-5-6 

 بىیدسن ٍ ث یٌذّبیفشآ یثشسػ یّب ذگبُید 4

 (ػصت ؿٌبختی ذگبُیدصثبى )
 آهَصؽ هجبصی 10-8 20/12/98

ٍایت ثَدس ٍ هبطیه، 

 اػالیذ

4-5-6 

اػبع ػصت ؿٌبختی صثبى، هٌغمِ ثٌذی  5

 ػولىشد صثبى، ػَثشتشی صثبى
 آهَصؽ هجبصی 10-8 27/12/98

ٍایت ثَدس ٍ هبطیه، 

 اػالیذ

4-5-6 

6 
اػبع ػصت ؿٌبختی صثبى، وبسوشد هٌبعك 

استجبط ثب هختلف لـشی ٍ صیشلـشی دس 

 گفتبس ٍ صثبى

19/1/99 
ػخٌشاًی، ثحث  10-8

گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثَدس ٍ هبطیه، 

 اػالیذ

4-5-6 

7 
اػبع ػصت ؿٌبختی صثبى، وبسوشد هٌبعك 

هختلف لـشی ٍ صیشلـشی دس استجبط ثب 

 گفتبس ٍ صثبى

26/1/99 
ػخٌشاًی، ثحث  10-8

گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثَدس ٍ هبطیه، 

 اػالیذ

4-5-6 

8 
صثبى، وبسوشد هٌبعك  یاػبع ػصت ؿٌبخت

دس استجبط ثب  یشلـشیٍ ص یهختلف لـش

 گفتبس ٍ صثبى

2/2/99 
ػخٌشاًی، ثحث  10-8

گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثَدس ٍ هبطیه، 

 اػالیذ

4-5-6 

9 
 الگَّبی دسن صثبى

9/2/99 
ػخٌشاًی، ثحث  10-8

گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثَدس ٍ هبطیه، 

 اػالیذ

4-5-6 

10 
 الگَّبی دسن صثبى

 16/2/99 (اداهِ)
ػخٌشاًی، ثحث  10-8

گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثَدس ٍ هبطیه، 

 اػالیذ

4-5-6 

11 
 الگَّبی ثیبى صثبى

 23/2/99 هذل تَلیذ جولِ گشت
ػخٌشاًی، ثحث  10-8

گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثَدس ٍ هبطیه، 

 اػالیذ

4-5-6 

12 
 الگَّبی ثیبى صثبى

 30/2/99 جولِ لَلتهذل تَلیذ 
ػخٌشاًی، ثحث  10-8

گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثَدس ٍ هبطیه، 

 اػالیذ

4-5-6 



13 
 هذل ّبی خَاًذى  ٍ ًَؿتي

 6/3/99 هذل ّبی ػبیىَلیٌگَایتؼه
ػخٌشاًی، ثحث  10-8

گشٍّی، پشػؾ 

 ٍ پبػخ

ٍایت ثَدس ٍ هبطیه، 

 اػالیذ

4-5-6 

14 

 :استجبط صثبى ٍ ؿٌبخت

 صثبى ٍ آگبّی

 ولوِ ٍ ػبختبس هؼٌبیی آى

 تىبهل هؼٌبی ولوِ 
 

13/3/99 

ػخٌشاًی  10-8

، تَػظ داًـجَ

ثحث گشٍّی، 

 پشػؾ ٍ پبػخ

ٍایت ثَدس ٍ هبطیه، 

 اػالیذ

4-5-6 

15 

 استجبط صثبى ٍ ؿٌبخت

 شسػی سؿذ هفَْمث

 َصُ ّبی هؼٌبییثشسػی ػیٌی ح 
 

20/3/99 

ػخٌشاًی  10-8

تَػظ داًـجَ، 

ثحث گشٍّی، 

 پشػؾ ٍ پبػخ

ٍایت ثَدس ٍ هبطیه، 

 اػالیذ

4-5-6 

16 

 استجبط صثبى ٍ ؿٌبخت

 وبسوشد ًظن ثخـی گفتبس

 گفتبس دسًٍی

 تَلیذ گفتبس

27/3/99 

ػخٌشاًی  10-8

تَػظ داًـجَ، 

ثحث گشٍّی، 

 پشػؾ ٍ پبػخ

ٍایت ثَدس ٍ هبطیه، 

 اػالیذ

4-5-6 

 1 - - - 3/4/99 اهتحبى پبیبى تشم 17

 تبسیخ اهتحبى پبیبى تشم: تبسیخ اهتحبى هیبى تشم: 

 (  ثِ تفىیه  ػٌبٍیي دسع سا دس جذٍل فَق دس ػتَى هشثَعِ لیذ گشدد . ) ؿوبسُ هشثَعِ ریل  : لغفب سٍؽ اسصؿیبثی * تَجِ 

 سٍؽ 

 اسصؿیبثی

  

 آزمون کتبی :   -1

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

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

 هصبحجِ)ؿفبّی( - 4اًجبم تىبلیف ػولی ٍ پشٍطُ -3 هـبّذُ ػولىشد )چه لیؼت( -2

 ًوبییذ ( ) لغفب لیذػبیش  -  7 (وَئیضآصهَى ) - 6هـبسوت والػی -5

 اهضبء : دوتش ػیذ اثَالفضل تْیذػت                                                                                                                          11/1398تبسیخ تىویل فشم :     

 


