
 

  

 

 دانشکده
تغذیه و علوم غذایی    بهداشت      توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی

 
 گفتاردرمانی گروه آموزشی 

 - رشته/گرایش

 فراگیران مقطع تحصیلی
                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته              پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 زبانشناسی و آواشناسی بالینی عنوان واحد درسی

          کارورزی             کارآموزی                 عملی            تئوری نوع واحد درسی

 ساعت عملی( 34ساعت نظری و  17ساعت ) 51:  ( ساعت زمان )واحد عملی/  1واحد نظری و  1تعداد واحد :   تعداد واحد/ ساعت

 06 کد درس

 آزمایشگاه گفتار و زبان 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(
 آشنایی با چگونگی تجزیه و تحلیل جنبه های مختلف گفتار و زبان از دیدگاه زبانشناسی بالینی

 - اهداف اختصاصی

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

آشنایی با اصول تجزیه و تحلیل 

 جنبه های مختلف گفتار و زبان
- 

تجزیه و تحلیل زبانی و آوایی 

 نمونه گفتار طبیعی و مختل

 روش های تدریس

 سخنرانی و تدریس توسط استاد

   
       نمایش عملی      سخنرانی توسط دانشجو

    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  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

mailto:Mozhgan.asadist@yahoo.com


ضوابط آموزشی و سیاست 

 های  مدیریتی کالس

 خالق دانشجویی ا           امتحانات         تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 منابع اصلی درس : 

1. David Crystal, 1981, Clinical linguistics 

 )آواها و ساخت هجایی آواها(، آواشناسی زبان فارسی 1397یدا... ثمره،  .2

 ، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی1397محمدرضا باطنی،  .3

 ، زبانشناسی و آسیب شناسی زبان1380رضا نیلی پور،  .4

 ، پژوهش های زبانشناختی فارسی )مجموعه مقاالت(1393محمد دبیرمقدم،  .5

 الت زبان پریشی(ی )مجموعه مقادر زبان فارس یشینشانگان زبان پر، 1382رضا نیلی پور،  .6

 (http://pcld.uswr.ac.ir) شناسی بالینی فارسیپایگاه دادگان زبان .7

 ، فعل بسیط فارسی و واژه سازی1376عالءالدین طباطبایی،  .8

 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

 18-14 29/11/98 آشنایی با حیطه زبانشناسی بالینی 1

سخنرانی استاد، 

پرسش و پاسخ و 

 بحث گروهی

نمایش اسالید، تخته و 

 ماژیک
 6و  5و 4

2 
واجشناسی زنجیری و تحلیل جنبه های آوایی و واجی 

 نمونه گفتار زبان فارسی 
6/12/98 14-18 

سخنرانی استاد، 

پرسش و پاسخ، بحث 

 PBLگروهی و 

نمایش اسالید، تخته و 

نمونه  فایل صوتی، ماژیک

 گفتار پیوسته زبان فارسی
 6و  5و 4

3 
واجشناسی و آواشناسی زبان فارسی: توصیف آوایی، 

تحلیل  فرایندهای واجی و تولیدی، ویژگی های توزیعی/ 

 جنبه های آوایی و واجی در نمونه گفتار زبان فارسی

13/12/98 14-18 

سخنرانی استاد، 

پرسش و پاسخ، بحث 

 PBLگروهی و 

نمایش اسالید، تخته و 

نمونه  فایل صوتی، ماژیک

 گفتار پیوسته زبان فارسی
 6و  5و 4

4 
تحلیل جنبه های زبرزنجیری واجشناسی زبرزنجیری و 

 فارسی نمونه گفتار زبان
20/12/98 14-18 

سخنرانی استاد، 

پرسش و پاسخ، بحث 

 PBLگروهی و 

نمایش اسالید، تخته و 

نمونه  فایل صوتی، ماژیک

 گفتار پیوسته زبان فارسی
 6و  5و 4

5 
آشنایی با قواعد نحوی و تحلیل جنبه های نحوی نمونه 

 گفتار زبان فارسی
19/1/99 14-18 

سخنرانی استاد، 

پرسش و پاسخ، بحث 

 PBLگروهی و 

نمایش اسالید، تخته و 

نسخه نمونه ، ماژیک

 گفتار پیوسته زبان فارسی
 6و  5و 4

6 
آشنایی با قواعد صرفی و تحلیل جنبه های صرفی نمونه 

 گفتار زبان فارسی
26/1/99 14-18 

سخنرانی استاد، 

پرسش و پاسخ، بحث 

 PBLگروهی و 

تخته و  نمایش اسالید،

نسخه نمونه ، ماژیک

 گفتار پیوسته زبان فارسی
 6و  5و 4

7 
آشنایی با قواعد معناشناسی و تحلیل جنبه های معنایی 

 نمونه گفتار زبان فارسی
2/2/99 14-18 

سخنرانی استاد، 

پرسش و پاسخ، بحث 

 PBLگروهی و 

نمایش اسالید، تخته و 

نسخه نمونه ، ماژیک

 گفتار پیوسته زبان فارسی
 6و  5و 4

8 
های رسمی زبان فارسی برای معرفی و اجرای آزمون

نحوی، معنایی، واجشناسی و  -تحلیل جنبه های صرفی

 کاربردشناسی زبان فارسی

9/2/99 14-18 
سخنرانی استاد، 

پرسش و پاسخ، بحث 

 PBLگروهی و 

نمایش اسالید، تخته و 

نسخه نمونه ، ماژیک

گفتار پیوسته زبان 

 زبانی، آزمون فارسی

 6و  5و 4

9 
رسمی زبان فارسی برای غیر هایمعرفی و اجرای مقیاس

 ,MLU, PDSS) نحوی -تحلیل جنبه های صرفی

PLARSP)معنایی ، (NTW, NDW, TTR) 

16/2/99 14-18 
سخنرانی استاد، 

پرسش و پاسخ، بحث 

 PBLگروهی و 

نمایش اسالید، تخته و 

نسخه نمونه ، ماژیک

 گفتار پیوسته زبان فارسی

 6و  5و 4
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10 
نحو زبان زبان فارسی: ساختمان جمله و بند/ تحلیل 

 ساختمان جمله و بند در نمونه گفتار زبان فارسی
23/2/99 14-18 

سخنرانی استاد، 

پرسش و پاسخ، بحث 

 PBLگروهی و 

نمایش اسالید، تخته و 

نسخه نمونه ، ماژیک

 گفتار پیوسته زبان فارسی
 6و  5و 4

11 
فارسی: ساختمان گروه اسمی و قیدی نحو و صرف زبان 

و کلمه/ تحلیل ساختمان گروه اسمی و قیدی و کلمه در 

 نمونه گفتار زبان فارسی

30/2/99 14-18 

سخنرانی استاد، 

پرسش و پاسخ، بحث 

 PBLگروهی و 

نمایش اسالید، تخته و 

نسخه نمونه ، ماژیک

 گفتار پیوسته زبان فارسی
 6و  5و 4

12 
ارائه یک مقاله زبانشناخی پیرامون  کنفرانس دانشجویان:

 زبان فارسی
30/2/99 14-18 

سخنرانی دانشجو، 

پرسش و پاسخ و 

 بحث گروهی

نمایش اسالید و تخته و 

 ماژیک
 5و 4و  3

13 
کنفرانس دانشجویان: ارائه یک مقاله زبانشناخی پیرامون 

 زبان فارسی
6/2/99 14-18 

سخنرانی دانشجو، 

پرسش و پاسخ و 

 بحث گروهی

نمایش اسالید و تخته و 

 ماژیک
 5و 4و  3

14 
کنفرانس دانشجویان: گزارش نتایج تحلیل جنبه های 

 مختلف نمونه گفتار و زبان طبیعی و مختل
13/3/99 14-18 

سخنرانی دانشجو، 

پرسش و پاسخ و 

بحث گروهی، 

یادگیری مبتنی بر 

 پروژه

نمایش اسالید و تخته و 

 ماژیک
 5و 4و 3و  2

15 
دانشجویان: گزارش نتایج تحلیل جنبه های کنفرانس 

 مختلف نمونه گفتار و زبان طبیعی و مختل
20/3/99 14-18 

سخنرانی دانشجو، 

پرسش و پاسخ و 

بحث گروهی، 

یادگیری مبتنی بر 

 پروژه

نمایش اسالید و تخته و 

 ماژیک
 5و 4و 3و  2

16 
کنفرانس دانشجویان: گزارش نتایج تحلیل جنبه های 

 گفتار و زبان طبیعی و مختلمختلف نمونه 
27/3/99 14-18 

سخنرانی دانشجو، 

پرسش و پاسخ و 

بحث گروهی، 

یادگیری مبتنی بر 

 پروژه

نمایش اسالید و تخته و 

 ماژیک
 5و 4و 3و  2

 کاغذ و قلم    امتحان پایان ترم 17
 (2و 1الف )-1

 (3و  1ب )-1

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

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

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

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

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

 امضاء :                                                                   9/12/1398تاریخ تکمیل فرم : 
                                                             

 


