
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت      توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 گفتاردرمانی گروه آموزشی 

 - رشته/گرایش

 فراگیران مقطع تحصیلی
                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته              پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 نابسامانی های زبانی ویژه در دوران رشد عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی                 عملی            تئوری نوع واحد درسی

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

 26 کد درس

 رشد و تکامل 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(
 انواع زبان پریشی کودک و اختالل ویژه زبانی و درمان آشنایی با آسیب شناسی، ارزیابی

  اهداف اختصاصی

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

آشنایی با عالیم، علل، ارزیابی و 

، DLD  ،SLIدرمان دیرگفتاری، 

LKS  وACA 

 

تشخیص، ارزیابی و درمان 

مراجعین مبتال به اختالل رشدی 

 در کلینیک LKSو  ACA ،زبان

 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  

 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 

 مدیریتی کالسهای 

  خالق دانشجویی ا            امتحانات          تکالیف کالسی           حضور و غیاب 

 سایر:

 منابع اصلی درس : 

1. Language disorders from infancy through adolescence: assessment & intervention, Rhea Paul; 2001 & 2012. 

2. Understanding Developmental Language Disorders: From Theory to Practice, Courtenay Frazier Norbury, J. 

Bruce Tomblin, and Dorothy V. M. Bishop, Psychology Press; 2008. 

3. Acquired Neurological Speech/Language Disorders in Childhood, Bruce E. Murdoch, Taylor & Francis 

(London • New York • Philadelphia); 1990. 

4. Ethics in speech & language pathology, Richard Body and Lindy McAllister, 2009 

5. Nurturing Narratives: Story-Based Language Intervention for Children With Complicated Language 

Problems, Including Autism and Other Developmental Disabilities (Coaching Comprehension), by Lauren 

Franke, Christine Durbin, 2011 

6. Counseling in communication disorders: a wellness perspective, Holland, Audrey L.; Nelson, Ryan L, 2020 

7. www.radld.org 

 طرح درمان در آسیب شناسی گفتار و زبان، ترجمه: سیما شیرازی، مامک جوالیی و اکبر دارویی، انتشارات سرافراز. .1

و همکاران، دانشگاه علوم ، ترجمه: نیره مهی پور شهریور، مامک جوالیی "دستور و کاربرد شناسی : مهارتهای مکالمه ای "شیوه درمان دستور زبان .2

 .1392بهزیستی و توانبخشی؛ 

یی زبان آموزی به شیوه محاوره ویژه کودکان دچار آسیب شنوایی، زهرا رضوانی دهاقانی، وزارت آموزش و پرورش: سازمان آموزش و پرورش استثنا .3

 .1381؛ "پژوهشکده کودکان استثنایی"

نده: کنت جی شیپلی و جولی جی مکافی، ترجمه: لیدا سلطانی، سوسن غفاری و همکاران، دانشگاه راهنمایی ارزیابی اختالالت گفتار و زبان، نویس .4

 .1387علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران؛ 

 .  1381آزمون فارسی اختالالت ویژه زبانی، دکتر رضا نیلی پور، گروه پژوهشی گفتار و زبان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی؛  .5

 ؛ یلدا کاظمی، محبوبه نخشب، تهمینه ملکیماهگی ) مرحله شکل گیری زبان( 30تا  18مجموعه ارزیابی زبانی کودکان   .6

 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

 18-15 28/11/98 های ارتباط، زبان و گفتار آشنایی با حوزه 1

، نقشه سخنرانی استاد

پرسش و پاسخ و  مفهومی،

 بحث گروهی

نمایش اسالید و 

 تخته و ماژیک
 6و  5و 4

2 
تاریخچه و اصطالح شناسی اختالالت زبان در تعریف، 

کودکان/ مدل ها، علت شناسی و پیشگیری از اختالالت 

 زبان

5/12/98 15-18 

سخنرانی استاد، نقشه 

مفهومی، پرسش و پاسخ و 

، آموزش بحث گروهی

 مجازی

نمایش اسالید و 

 فایل صوتی
 6و  5و 4

3 

پیش  کودکان دیرگفتار: تعریف، عالیم، رشد زبانی، عوامل

 ای بینی کننده و راهکارهای مداخله

کودکان با آسیب زبانی ویژه: تعریف، معیارهای تشخیصی، 

شیوع، اصطالح شناسی، زیرگروه ها و عوامل پیش بینی 

 کننده و خطر

12/12/98 15-18 

سخنرانی استاد، نقشه 

مفهومی، پرسش و پاسخ و 

، آموزش بحث گروهی

 مجازی

نمایش اسالید و 

 فایل صوتی
 6و  5و 4

http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=Richard%20Body&column=author
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=Lindy%20McAllister&column=author
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Christine+Durbin&text=Christine+Durbin&sort=relevancerank&search-alias=books
http://mohsenibook.com/مجموعه،%20ارزیابی،%20زبانی،%20کودکان،%2018%20تا%2030%20ماهگی


4 
علت شناسی آسیب زبانی ویژه و تظاهرات بالینی در 

 حوزه های مختلف زبان
19/12/98 15-18 

و ، پرسش سخنرانی استاد

 پاسخ و بحث گروهی

اسالید و نمایش 

 تخته و ماژیک
 6و  5و 4

5 
حرکتی و یادگیری  -خصوصیات شناختی، رفتاری، عصبی

آسیب زبانی ویژه/ ارزیابی حیطه های جانبی در آسیب 

 زبانی ویژه

18/1/99 15-18 
و ، پرسش سخنرانی استاد

 پاسخ و بحث گروهی

نمایش اسالید و 

 تخته و ماژیک
 6و  5و 4

6 
ویژه/ آشنایی با روایت  ارزیابی زبانی آسیب زبانی

(narrationو ارزیابی آن ) 
25/1/99 15-18 

سخنرانی استاد، پرسش و 

پاسخ، بحث گروهی و 

 نمایش عملی

نمایش اسالید و 

 تخته و ماژیک
 6و  5و 4

7 
ارزیابی آسیب زبانی ویژه با کمک آزمون فارسی اختالالت 

 ویژه زبانی و پانا/ پیش اگهی آسیب زبانی ویژه
1/2/99 15-18 

سخنرانی سخنرانی استاد، 

 نقشه مفهومی،دانشجو، 

بحث  و پاسخ،پرسش 

و  نمایش عملی گروهی،

EBP 

نمایش اسالید و 

 تخته و ماژیک
 6و  5و 4و  3

8 
تشخیص افتراقی آسیب زبانی ویژه/ اصول کلی درمان 

 اختالالت زبانی
8/2/99 15-18 

سخنرانی استاد، نقشه 

مفهومی، پرسش و پاسخ، 

بحث گروهی، نمایش عملی 

 شبیه سازی شدهو بیمار 

نمایش اسالید و 

 تخته و ماژیک
 6و  5و 4

9 
درمان های عام و تحریک غیرمستقیم زبان در آسیب 

 (CC, CD, mixedزبانی ویژه )
15/2/99 13-16 

سخنرانی استاد، نقشه 

مفهومی، پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی و نمایش عملی

 و ایفای نقش

نمایش اسالید و 

تخته و ماژیک و 

 فیلمنمایش 

 6و  5و 4

 18-16 22/2/99 روش های درمانی مبتنی بر شواهد در آسیب زبانی ویژه 10

، نقشه سخنرانی استاد

مفهومی، پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی و نمایش عملی

نمایش اسالید و 

 تخته و ماژیک
 6و  5و 4

11 
درمان های خاص بهبود مهارت های گرامری در آسیب 

 زبانی ویژه
22/2/99 13-16 

سخنرانی استاد، نقشه 

مفهومی، پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی و نمایش عملی

نمایش اسالید و 

 تخته و ماژیک
 6و  5و 4

12 
آشنایی با مهارت های مکالمه ای/ آسیب ویژه 

کاربردشناسی: اصطالح شناسی، عالیم و راهکارهای 

 حمایتی

29/2/99 16-18 

سخنرانی استاد، نقشه 

مفهومی، پرسش و پاسخ و 

 بحث گروهی

نمایش اسالید و 

 تخته و ماژیک
 6و  5و 4

13 
آفازی اکتسابی دوران کودکی: تعریف، علل، مشخصات 

 زبانی، مشکالت همراه، پیش آگهی، ارزیابی و درمان 
29/2/99 15-18 

سخنرانی استاد، نقشه 

مفهومی، پرسش و پاسخ و 

 بحث گروهی

نمایش اسالید و 

 تخته و ماژیک
 6و  5و 4

14 
الندوکلفتر: تعریف، عالمت شناسی، تشخیص افتراقی، 

 پیش آگهی، ارزیابی و درمان
5/3/99 15-18 

سخنرانی استاد، نقشه 

مفهومی، پرسش و پاسخ و 

 بحث گروهی

نمایش اسالید و 

 تخته و ماژیک
 6و  5و 4

 18-15 12/3/99 کنفرانس دانشجویان: گزارش نتایج ارزیابی زبانی 15
، پرسش و دانشجوسخنرانی 

 EBPو  بحث گروهی پاسخ،

نمایش اسالید و 

و  تخته و ماژیک

فایل صوتی 

 ازمودنی

 5و  3

 18-15 19/3/99 کنفرانس دانشجویان: گزارش نتایج ارزیابی زبانی 16
، پرسش و دانشجوسخنرانی 

 EBPو  بحث گروهی پاسخ،

نمایش اسالید و 

و  تخته و ماژیک

فایل صوتی 

 ازمودنی

 5و  3

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

 (3و  1ب )-1

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 



 .دول فوق در ستون مربوطه قید گرددجرا در عناوین درس  ک تفکیبه  (  ) 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 عملی و پروژه انجام تکالیف -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

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

                                                             :امضاء                                                             8/12/98تاریخ تکمیل فرم :   

 


