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 آموزشیتدریس و سوابق 

 1368مبانی گفتاردرمانی از سال 

 1368رشد و تکامل طبیعی گفتاروزبان از سال 



 1374اختالل در تولیدو واجشناسی از سال 

 1376اختالل در تشدید )شکاف کام ( از سال 

 1388وزبان در آسیب های شنوایی از سال نابسامانیهای گفتار 

 1388زبان پریشی از سال 

 1389بهداشت ،پیشگیری ومشاوره در گفتاردرمانی از سال 

 1392اختالالت ارتباطی در سالمندان از سال 

 مقطع کارشناسی ارشد:

 1388اختالل آواشناسی واجشناسی از سال 

 1388اختالالت اکتسابی از سال 

 1380سال  اختالالت گفتاروزبان در عقب ماندگی ذهنیارزیابی و درمان 

 مقطع دکتری :

 1396از سال   بررسی و مطالعه شاخص های طبیعی گفتار و زبان

 ارزیابی درمان اختالل تولید

 

 مقاالت

 مقاالت فارسی

آسیب دیدگان سرو گردن ناشی از حوادث و زهره آرانی کاشانی، ناهید جلیله وند. بررسی فراوانی 

 .30-36(:34)16؛ 1382اختالالت گفتاروزبان متعاقب آن. فصلنامه پرستاری ایران،



ساله .  4تا  2لیال قسیسین ، ناهید جلیله وند، محمد کمالی. الگوی فرایندهای واجی در گفتار کودکان 

 9-14:  2سال دوم ، شماره 1385پژوهش در علوم توانبخشی.

زینب دمرچی، ناهید جلیله وند، بهروز محمودی بختیاری، محمدرضا کیهانی.رشد فهرست آوایی در 

 .42-47(:1)5. 1387ساله. پژوهش در علوم توانبخشی.  6تا 2کودکان فارسی زبان  

ناهید جلیله وند، مونا ابراهیمی پور. ترتیب به کارگیری پرسش واژ ه ها در گفتار دو کودک فارسی زبان 

 .93-101(: 2)19 .1389ماهگی. شنوایی شناسی؛ 36تا  12از 

فاطمه مجدی نسب، ناهید جلیله وند ، نگین مرادی ، سیامک کارخیران، مسعود صالحی. بررسی ارتباط 

. 1390دیادو کوکنزیس دهانی و شدت بیماری در افراد مبتال به بیماری پارکینسون. طب جانباز. 

24:41-31    . 

زینب دمرچی، بهروز محمودی بختیاری ، محمدرضا کیهانی . بررسی فرایندهای واجی ناهید جلیله وند، 

 .         51-60(: 13) 7؛ 1390ساله فارسی زبان. زبان و زبانشناسی. 6تا  4کودکان 

ناهید جلیله وند، مونا ابراهیمی پور، جمشید پورقریب. میانگین طول گفته و تکواژ های دستوری در 

 . 96-108(:2)21.1391ارسی زبان . شنوایی شناسی .گفتار دو کودک ف

نجمه مردانی ، ناهید جلیله وند، مونا ابراهیمی پور، محمد کمالی ، کوثر باغبان ، احسان نادری 

با افراد الت کننده عض به تصلب جانبی تضعیفال مقایسه عملکرد روانی معنایی در بیماران مبتفر،

 .  1-5(:1)2. 1392.سالم

رضوان اکبری منیع، ناهید جلیله وند، علی قربانی ، محمد کمالی ، محمدرضا رضوی. بررسی درک و 

 .   59-66(: 2)22. 1392ساله فارسی زبان . 6تا  4بیان سواالت پرسش واژ ه ای در کودکان 



ان بررسی شیوع انواع اختالالت گفتار و زبان در بین کودکان بستری در بیمارستناهید جلیله وند. 

 1393. دو فصلنامه پژوهش های شنوایی ، گفتارو زبان.1392حضرت علی اصغر )ع( در پاییز و زمستان 

 . 30-24( : 1)2؛

پژوهش در علوم 1392حلزون. ازکاشت ناشنواپس درکودکان گفتاروزبان برتحول مروریناهید جلیله وند.

 .  1-10( :8) 9توانبخشی؛

جلیله وند، محمد کمالی. تهیه و بررسی و روایی آزمون تکرار محمد رضا افشار، علی قربانی، ناهید 

ساله .  6تا  4ناکلمه و مقایسه حافظه فعال واجی در کودکان عادی و دارای اختالل صداهای گفتار 

 . 1-13( :4) 9؛  1392پژوهش در علوم توانبخشی.

دگی گفتار کودکان هدیه هاشمی، ناهید جلیله وند، علی قربانی، محمد کمالی. میزان خیشومی ش

 .  49-57( : 2) 23. 1393ساله. شنوایی شناسی.  5/6تا  5/3بهنجار 

ناهید جلیله وند، محمد کمالی، مهدیه توکلی، زهره محمودی، منصور امیری ، شهرام هادوی، مهنا 

در  cvccجوانبخت. بررسی توانایی تولید خوشه های دو همخوانی در کلمات تک سیالبی با ساختار 

 . 22-29(: 3) 23. 1393ساله طبیعی فارسی زبان. شنوایی شناسی. 6تا  3ان کودک

نفیسه حسن پور، ناهید جلیله وند،الهام معصومی ، علی قربانی ، محمد کمالی . ساخت آزمون تصویری 

ماهه فارسی زبان. فصلنامه علوم  30-71واژگان درکی و بررسی روایی و پایایی آن برای کودکان طبیعی 

 . 34-43(: 3)4. 1394شکی و توانبخشی.پیراپز

بررسی تنوع . مهدیه توکلی؛ ناهید جلیله وند؛ محمد کمالی؛ یحیی مدرسی؛ مسعود متصدی زرندی

. فصلنامه علوم ساله پس از کاشت حلزون شنوایی 8-9واژگانی و پیچیدگی نحوی گفتار کودکان

 . 20-29(: 1)5. 1395پیراپزشکی و توانبخشی.



 طول اثر تعیینملّاآقاجانی.   سمیّه ، جالیی شهره ، وند جلیله ناهید ، زاده علی مریم ،  قادرنیا نسترن

 علوم مجلهزبان.  فارسی طبیعی کودکان در تکواژ اساس بر گفته طول میانگین بر زبانی نمونه

 ) 1398 بهار( 1 شماره -8 دوره -مشهد توانبخشی و پیراپزشکی

 مقاالت انگلیسی
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Verbal Communication Screening Checklist for Persian Speaking Children From 12 to 24 

Months and Its Validity and Reliability. Iranian Rehabilitation Journal. 2017; 15(1):71-
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 کتب و تالیفات

ناهید جلیله وند. درمان لکنت در کودکان مدرسه رو )ترجمه(. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 .1388تهران ،ایران .

 1390فارسی زبان .انتشارات دانژه ،تهران ،ایران ، ناهید جلیله وند.رشد گفتار وزبان در کودکان

،  cvccناهید جلیله وند و همکاران ،  تکلیف بیان خوشه های دو همخوانی در کلمات با ساختار 

  1397انتشارات ستایش، 

 1397ناهید جلیله وند، تحلیل نمونه گفتار کودکان فارسی زبان، انتشارات ستایش هستی، 

 1397سوی ، ناهید جلیله وند، مهدیه کریمی . واژه یابی و درمان بالینی اختالالت  نامیدن ، زهره مو

 

 مصوب طرح های پژوهشی

 طرح های تحقیقاتی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه   :

 1388لغایت  1382کودک فارسی زبان از سال  بررسی روند رشد برخی از ویژگیهای گفتاروزبان در دو

ساله سال  6تا 2در کودکان فارسی زبان  cvccبررسی توانایی تکرار کلمات تک هجایی  با ساختار 

  1391تا سال 1390

بررسی میزان تولد نوزادان مبتال به شکافهای لب و کام در بیمارستاهای تحت پوشش دانشگاههای علوم 

 1392تا 1391: از سال 1390تا  1380غربی ایران از سالهای پزشکی مراکز استانهای 

ماه پس از  24تا  12کودکان طبیعی و کودکان ناشنوا  مقایسه توانایی های ارتباطی کالمی و غیرکالمی

 ( 96تا  95) از سال  کاشت حلزون

  97ماهه فارسی زبان  از سال  72تا  30هنجاریابی آزمون درک واژگان در کودکان 

  97از سال  روایی و پایایی آزمون سریع آفازی در افراد مبتال به آفازی در بستر بررسی

  97از سال  بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی آزمون غربالگری زبان در افراد مبتال به آفازی حاد 



 برگزاری کارگاه ها، سمینارها و کنگره ها

 ،دانشگاه علوم پزشکی ایران . 1387مدرس کارگاه ارزیابی و درمان اختالالت آوا شناسی و واجشناسی 

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران .1385مدرس کارگاه گفتاروزبان درمانی کودکان کم شنوا ،

 ،دانشگاه علوم پزشکی ایران .1382،مدرس کارگاه ارزیابی فرایندهای واجی 

،دانشگاه علوم پزشکی ایران .دانشکده  1386مدرس کارگاه ارزیابی اختالالت آوا شناسی و واجشناسی 

 علوم توانبخشی .

 ،دانشگاه علوم پزشکی ایران . 1389مدرس کارگاه ارزیابی و درمان اختالالت آوا شناسی و واجشناسی 

اردیبهشت   ویژگیهای صرفی ونحو ی جمله بر اساس روش امتیاز رشد جملهتحلیل برنامه مدرس کارگاه 

1395 

تحلیل ویژگیهای صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان برنامه مدرس کارگاه 

 1395آذر  فارسی

 1395آذر  برنامه تحریکات دهانی در کودکان نارس جهت تسریع تغذیه از راه دهانبرنامه مدرس کارگاه 

 1395بهمن  تحلیل ویژگیهای صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشدبرنامه مدرس کارگاه 

تحلیل ویژگیهای صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان برنامه مدرس کارگاه 

 شیراز  1396 اسفند ، فارسی

شهریور  کودکان نارس جهت تسریع تغذیه از راه دهانبرنامه تحریکات دهانی در برنامه مدرس کارگاه 

1396 

ن اسفند تحریکات دهانی در کودکان نارس جهت تسریع تغذیه از راه دهابرنامه مدرس کارگاه  برنامه     

1396   

اسفند  تحریکات دهانی در کودکان نارس جهت تسریع تغذیه از راه دهان در برنامه  مدرس  کارگاه 

 ، شیراز 1396



تحلیل ویژگیهای صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان برنامه مدرس کارگاه 

 ، مشهد 1397تیر ماه   فارسی

تحلیل ویژگیهای صرفی و نحوی جمله براساس روش امتیازدهی رشد جمله زبان برنامه مدرس کارگاه 

 شیراز 1397تیرماه،  فارسی

 

 ارائه مقاالت )سخنرانی، پوستر(

 داخل کشور

 )سخنرانی(کنگره دوم گفتار درمانی. 1373بررسی رشد مفاهیم بنیادی در کودکان،در سال 

کنگره سوم  1375سالگی،در سال  6تا  2فارسی زبان از  بررسی و مقایسه درک و بیان مفاهیم در کودکان

 )سخنرانی(. گفتار درمانی.

بررسی شیوع و انواع اختالالت گفتاری ناشی از حوادث،همایش حوادث در دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد 

 )سخنرانی(. 1379. 

در ماهگی،36ماهگی تا 2بررسی روند رشد برخی از ویژگیهای گفتار و زبان یک کودک فارسی زبان از 

 )سخنرانی(. .کنگره ششم گفتار درمانی 1380سال 

پزشکی مازندران زبان آموزی در کودکان کم شنوا ،سمینار توانبخشی شنیداری کودکان ،دانشگاه علوم 

 )سخنرانی(. .1380،ساری .

ماهگی، در سال 24تا  12بررسی روند رشد برخی از ویژگیهای گفتار زبان در  دو کودک فارسی زبان از 

 )سخنرانی(. کنگره هفتم گفتار درمانی. 1382

رشد فرایند بلع در شیرخواران،سمینار نقش کاردرمانی و گفتاردرمانی در توانبخشی اختالالت تغذیه 

 )سخنرانی(..  1384کودکان زیر یکسال.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،

 36تا  12دستوری در گفتار در کودک  فارسی زبان از بررسی روند رشد ضمیرها و برخی از تکواژهای 

 )سخنرانی(. در کنگره هشتم گفتار درمانی. 1385ماهگی،در سال 



در کنگره نهم گفتار  1387ماهگی، در سال  36تا  12در گفتار دو کودک فارسی زبان از  واژه های اسمی

 )سخنرانی(. .درمانی

دانشگاه علوم پزشکی ای کودکان ،همایش یازدهم گفتاردرمانی ،افزایش تعداد تکواژها در گفتار دو کلمه 

 )سخنرانی(. 1391 اصفهان .

ارزیابی و درمان اختالالت گفتاروزبان در اختالالت پردازش شنوایی،همایش غربالگری ،تشخیص و درمان 

  )سخنرانی(. .1389اختالالت پردازش شنوایی مرکزی،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،

آسیب های در مبتالیان به  ه در دهمین کنگره گفتاردرمانی با عنوان اختالالت واجشناسیسخنران ویژ

 )سخنرانی(.. 1389،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور،اهواز ، شنوایی

در گفتار دو کودک فارسی زبان.دهمین میانگین طول گفته و ترتیب کاربرد برخی از تکواژهای دستوری 

 : )سخنرانی(.. 1389کنگره گفتاردرمانی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور،اهواز ،

کنگره یازدهم دانشگاه علوم  )سخنرانی( افزایش تعداد تکواژها در گفتار دو کلمه کودکان فارسی زبان  

 1391پزشکی اصفهان 

زدهم گفتار درمانی.سال سیدر  کنگره ایران ، استانهای غربیپوستر شیوع شکافهای لب و کام در 

 ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .1392

 1395در گفتار کودکان )سخنرانی ( همایش چهاردهم گفتاردرمانی فراگیری ترتیب واژه ها 

کنگره پانزدهم  )پوستر( ساله 5/5تا  5/2ن زبا یعیرشد جمله برای کودکان طب یده ازیامت نیانگیم

 1396گفتاردرمانی سال 

همایش توانبخشی ابن  پوستر() عوامل موثر بر رشد گفتار وزبان در کودکان ناشنوا پس از کاشت حلزون

 1396سینا 

 )پوستر(همایش شانزدهم گفتاردرمانی 

Comparison of non-verbal and verbal communication abilities between normal hearing 

children and deaf children 12 to 24 months after cochlear implantation 



همایش ساله ) سخنرانی (  5مقایسه تکواژهای دستوری در گفتار کودکان برخوردار از کاشت حلزونو کودکان  

 1397توانبخشی ابن سینا 

    1398دهم گفتاردرمانی هفمایش هاهمیت تحلیل نمونه گفتار )سخنرانی( ،  

 

 فعالیت های علمی و اجرایی

 .1392لغایت   1386دپارتمان گفتاردرمانی از سال مدیر گروه 

 . 1394لغایت اردیبهشت  1392رییس اداره آموزش دانشکده علوم توانبخشی از دی ماه سال 

 تا کنون 1396فتاردرمانی از سال مدیر گروه دپارتمان گ

 

 عضویت در گروه های علمی و اجتماعی

 عضو هییت تحریه و شورای نویسندگان مجله شنوایی شناسی 

 

 زمینه های مورد عالقه پژوهش

 رشد و تکامل طبیعی گفتار وزبان 

 اختالالت تولید و واجشناسی در دوران رشد 

 اختالالت گفتاروزبان در آسیب های شنوایی

 اختالالت اکتسابی تولید و زبان 

 



 و افتخارات مهارت ها

 1385گفتاردرمانی هشتم مقاله برتر در همایش دریافت جایزه 

فرآیند طراحی و اجرای چک لیست جشنواره شهیدمطهری:13پنجمین   1391آموزشی ، فرآیند برتر

 .کارشناسی گفتار درمانی ارزشیابی کارآموزی بالینی دانشجویان مقطع

رشد گفتار وزبان در کودکان فارسی زبان در نوزدهمین جشنواره کتاب سال لوح سپاس برای کتاب 

 .1391دانشجویی در سال

معلم برتر دانشکده علوم توانبخشی در جشنواره دکتر پروانه برترینها در عرصه آموزش دانشگاه علوم 

 .1393پزشکی ایران در سال 

 .1397گروه گفتاردرمانی منتخب دانشجویان در سال  مدرس نمونه

 


