
  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  آقاي دکتر ترابی نژاد استاد راهنما:                       98ورودي   دومترم  مقطع کارشناسی  دانشجویانرشته گفتاردرمانی                    98-99سال تحصیلی دومبرنامه هفتگی و امتحانی نیمسال 

  
  کد استاد

 

  
 شماره درس

  
  گروه واحد

 
  

 نام درس
  

 نام استاد

 زمان کالس
 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تار یخ محل ساعت روز
 30/13 شنبه 24/3/99     13-17  یکشنبه  خانم دکتر صفاریان رشد و تکامل گفتارو زبان  1  1  2  3610026 240649

واییدستگاه گفتار و شنآناتومی و نورو آناتومی   1    3  3610007 21362  30/8 شنبه 7/4/99     17-13  شنبه  دکتر رسولی 

زبان شناسی   1    2  3610005 22028     14-16  چهارشنبه آقاي دکتر مدرسی  

 

 30/10 دوشنبه 26/3/99

 30/10 شنبه 31/3/99    12-10  یکشنبه خانم زارعی روان شناسی رشد و تکامل  1    2  3610013 23918

 30/13 چهارشنبه 4/4/99    12-9  دوشنبه &* زبان انگلیسی عمومی  95    3  503000003 

 
9999999  

    1  951  
2تربیت بدنی   952  تربیت بدنی 

  یکشنبه پ
  ددوشنبه 

8-10  
13-15    ----- ---- ----- 

 30/10 سه شنبه 27/3/99    10-8  سه شنبه  اندیشه اسالمی(2)  91    2  3333333 

( متون) قرآنآتفسیر موضوعی   92    2  4444444   30/10 سه شنبه  3/4/99    17-15  سه شنبه  

1کارآموزي   1  2    3610031  22066  آقاي دکتر ترابی نژاد 
  شنبه

  چهارشنبه
8-12  
8-10  

  
   ---- ------ ----- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  



  
  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

 خانم دکتر محمدي  استاد راهنما:       97 ورودي  چهارمترم  مقطع کارشناسی  دانشجویانرشته گفتاردرمانی                    98-99سال تحصیلی دوم برنامه هفتگی و امتحانی نیمسال

  
  کد استاد

 

  
 شماره درس

  
  گروه واحد

 
  

 نام درس
  

 نام استاد

 زمان کالس
 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تار یخ محل ساعت روز
 --- ----- ----     8-12  شنبه  خانم دکتر محمدي روشهاي بالینی در اختالالت گفتار و زبان  1  2    504048017 23811

هاي سندرمکارآموزي بالینی در عقب ماندگی ذهنی و   1  1    504048034 
 ----- ----- -----     8-11  دوشنبه  اساتید گروه )1نافذرشد(

    11-14  دوشنبه  اساتید گروه )1ی(کارآموزي بالینی دراختالالت واجشناختی آواشناخت  1  1    504048041 

 

----- ----- ----- 

  24/3/99    8-12  یکشنبه خانم دکتر ترامشلو ناروانی هاي گفتار  1  1  2  504048022 240650
 

 30/13 شنبه

 بازي درمانی   1    2  501742210 21964
آقاي دکتر امیري 

 شوکی
 30/13 دوشنبه 26/3/99    13-15  یکشنبه

  8—10  سه شنبه  * اصطالحات پزشکی و زبان تخصصی  1  1  2  3611146 
 30/8 شنبه 31/3/99    15- 17

 30/10 دوشنبه 2/4/99    13-15  شنبه دکتر قلیچی خانم بیماریهاي اعصاب مربوط به گفتار  1    2  504048032 23812
 30/8 سه شنبه 27/3/99    10-12  سه شنبه   انقالب اسالمی  92    2 1111111 

 ایینابسامانی هاي  گفتار و زبان در آسیب دیدگی شنو  1  1  1  504048019  21964
آقاي دکتر امیري 

 شوکی
 30/8 چهارشنبه 4/4/99     8-11  چهارشنبه

 30/10 شنبه 7/4/99     15-17  دو شنبه   دکتر کاشانی نسب  روانپزشکی کودك ونوجوان      2  504048030  24084
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  آقاي قربانی استاد راهنما:                                     1396 ورودي   6ترم   کارشناسی دانشجویان مقطعرشته  گفتاردرمانی                                   98-99سال تحصیلی   دومبرنامه هفتگی و امتحانی نیمسال  

  
  کد استاد

 

  
 شماره درس

  گروه واحد
 

  
 نام درس

  
 نام استاد

 زمان کالس
 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تار یخ محل ساعت روز

  ---  ----  ---     8-11  شنبه   گروه  )1کارآموزي بالینیدر اختالل صوت (  1  1    504048040  -

  ----  ----  ----     11-14  شنبه   گروه  )1(نابسامانی هاي زبانی ویژه دوران رشد کارآموزي در   1  1    504048036  -

  دوشنبه  دکتر قلیچی اختالل بلع  1  5/0  5/0  504048003  23812
  30/10  شنبه   24/3/99     8-  9:30  

  شنبهدو  دکتر جلیله وندخانم    اختالل در تشدید  1  1  1  504048002 21973
  چهارشنبه

15-14  
 30/10 یکشنبه  25/3/99     13-11

 30/13 دوشنبه  26/3/99     11-12  یکشنبه  آقاي جنابی  مدیریت در گفتاردرمانی  1    1  501742280 22106

21996  
24027 

  آمار و پژوهش مقدماتی 1  1  1  504048026
  دکتر صفاریان

  اقاي دکتر صانعی
  

 30/8 شنبه  31/3/99    8-11 چهارشنبه

 30/8 یکشنبه  1/4/99    10-12  دوشنبه  آقاي قربانی  الگوهاي پردازش گفتار و زبان 1    2  504048013 21996

  30/10  شنبه   7/4/99    15-17  دوشنبه   کاشانی نسب  روانپزشکی کودك و نوجوان  1    2  504048030  24084

  30/13  دوشنبه   2/4/99    14-17  چهارشنبه  آقاي دکتر ترابی نژاد  تشخیص افتراقی در اختالالت گفتار و زبان  1  1  1  504048004  22066

  30/8  سه شنبه   3/4/99    14-15:30  شنبه  خانم دکتر ترامشلو  اختالل در خواندن و نوشتن در دوران رشد  1  5/0  5/0  504048021  240650

  30/8  سه شنبه   27/3/99    10-12  سه شنبه     انقالب اسالمی  92    2 1111111  -

  30/13  چهار شنبه   4/4/99    8-9  شنبهیک  دکتر هورمند   داروشناسی براي درمانگران گفتار و زبان  1    1  504048059  21964

  30/13  شنبه   7/4/99    14-15  یکشنبه  آقاي جنابی  اختالالت ارتباطی در سالمندان  1    1  504048057  22106

  
  



  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران       
  دانشکده علوم توانبخشی  

  جلیله وندخانم دکتر ستاد راهنما:                                 95   ورودي   8ترم    کارشناسی دانشجویان مقطع  رشته  گفتاردرمانی                              98-99سال تحصیلی  دومبرنامه هفتگی و امتحانی نیمسال  
  

  
  کد استاد

 

  
 شماره درس

  گروه واحد
 

  
 نام درس

  
 نام استاد

 زمان کالس
 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تار یخ محل ساعت روز
          11-14 چهارشنبه  اساتید گروه )2کار آموزي بالینی در اختالل تشدید (    1    504048052  
        8-14  دوشنبه  اساتید گروه  ) 2کارآموزي بالینی در اختالالت صوت(  1  2    504048050 
       8-11 چهارشنبه  اساتید گروه  ) 2کارآموزي بالینی در اختالل بلع (  1  1    504048053 

ران رشد کارآموزي بالینی در اختالالت خواندن و نوشتن در دو  1  1    504048047 
       8-11 شنبه  اساتید گروه  )2(

       11-14 شنبه  اساتید گروه  )2رشد( کارآموزي بالینی نابسامانیهاي زبانی ویژه در دوران 1  1    504048046 
       8-14  یکشنبه  اساتید گروه  )2کار آموزي در ناروانی هاي گفتار ( 1  2    504048048 
       8-14  سه شنبه  اساتید گروه  )2تی (کارآموزي بالینی در اختالالت واج شناختی و آواشناخ    2    504048051 
       14-16  پنج شنبه    طرح و پژوهش 1    2  504048005 

  
  

  
  
  
  
  
  
 

 
 


