
گروه گفتاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی 

مقاالت چکیده 

آزمایشگاه گفتار وزبان منتج از ابزارهای 

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



تار چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گف
وزبان 

مقاالت چکیده 

آزمایشگاه گفتار وزبان منتج از ابزارهای 

مقطع کارشناسی ارشد 



DR. SPEECH :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



SPEECH STUDIO, STROBOSCOPY ابزار مورد استفاده 

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 

https://voicefoundation.org/health-science/voice-disorders/overview-of-diagnosis-treatment-prevention/laryngoscopystroboscopy/


NASAL VIEW ابزار مورد استفاده                  :

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



SNORS :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



DR. SPEECH :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



DR. SPEECH :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



DR. SPEECH :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



DR. SPEECH :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



NASAL VIEW ابزار مورد استفاده                  :

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 

مقاله یافت نشد 



DR. SPEECH :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



LARYNGOSCOPY/STROBOSCOPY

:                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 

https://voicefoundation.org/health-science/voice-disorders/overview-of-diagnosis-treatment-prevention/laryngoscopystroboscopy/


DR. SPEECH :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



SPEECH STUDIO, STROBOSCOPY :  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 

https://voicefoundation.org/health-science/voice-disorders/overview-of-diagnosis-treatment-prevention/laryngoscopystroboscopy/


DR. SPEECH :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



NASAL VIEW :                 ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



LARYNGOGRAPH :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 

مقاله یافت نشد 



PRAAT :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



PRAAT :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



NASAL VIEW ابزار مورد استفاده                  :

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



PRAAT :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



PRAAT :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



PRAAT :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



PRAAT :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



PRAAT :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



PRAAT :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



PRAAT :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



PRAAT :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



PRAAT :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



PRAAT :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



PRAAT :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



تار چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گف
وزبان 

چکیده پایان نامه های

آزمایشگاه گفتار وزبان منتج از ابزارهای 

مقطع دکتری تخصصی 



PRAAT :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



PRAAT :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



FEES ابزار مورد استفاده                  :

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



PRAAT :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 



STROBOSCOPY :                  ابزار مورد استفاده

چکیده مقاله های منتج از ابزارهای آزمایشگاه گفتار وزبان 

https://voicefoundation.org/health-science/voice-disorders/overview-of-diagnosis-treatment-prevention/laryngoscopystroboscopy/

