
 

 ای گروه گفتاردرمانیهآزمایشگاهکمیته 

 
 کند.های تخصصی گفتار و زبان، فعالیت می ظارت بر امور مربوط به آزمایشگاه این کمیته به منظور هدایت و ن

شی پژوه، آموزشی زمایشگاهی برای دستیابی به اهدافیجاد فضای ایمن و مجهز آاتالش در جهت  ،کمیته اولین هدف
 .گفتاردرمانی می باشدو درمانی در گروه 

 

 اعضای کمیته آزمایشگاه

 دمیرچی خانم : کمیته مسئول

  عضو کمیته: همکاران

 آقای دکتر ترابی نژادمسئول علمی آزمایشگاه اکوستیک: 

 خانم دکتر قلیچیمسئول علمی آزمایشگاه تشدید: 

 خانم دکتر محمدی و خانم دکتر صفاریانزبان:  های علمی آزمایشگاه ینمسئول

 خانم دکتر ترامشلومایشگاه بلع و تصویربرداری حنجره: مسئول علمی آز

 : آقای دکتر امیری لمی آزمایشگاه تصویربرداری حنجرهمسئول ع

 

 شرح اهداف و فعالیت ها:

 الف: اهداف ساختاری:

 ایجاد فضای مناسب و ایمن برای هر آزمایشگاه *
 گفتار و زبانفعال نمودن فضای آزمایشگاهی در انواع اختالالت  *
 ها و ابزارهای موجود حفظ و نگهداری از دستگاه *
 به روز و کارامدها و ابزارهای  مجهز نمودن آزمایشگاه به دستگاه *
)مسئول: آقای دکتر  راه اندازی بخش آزمون ها و پرسشنامه ها در آزمایشگاه و ایجاد آرشیوی از آزمون های موجود *

 امیری(
 )مسئول:آقای دکتر ترابی نژاد( داده ها در آزمایشگاه *راه اندازی بخش پایگاه

 ها و ابزارهای موجود( در پایان هر سال تحصیلی ها )و دستگاه *تهیه گزارش از وضعیت کلی آزمایشگاه
 

 اهداف آموزشی: ب:

 * تدریس واحد آزمایشگاه گفتار و زبان در مقطع ارشد و دکتری  
 واحدهای فیزیک صوت و اختالالت صوت درمقطع کارشناسی* استفاده از آزمایشگاه در تدریس 

 برگزاری کارگاه ها ی آموزشی در صورت نیاز *
 آموزش جهت ارتقاءها در  همکاری با سایر گرو های آموزشی و دانشگاه *
 هر ترم تحصیلیپایان تهیه گزارش از عملکرد آزمایشگاه در زمینه آموزشی در  *

 



 

 

 اهداف پژوهشی: ج:

 )در فضای آزمایشگاهی(  ارشد و دکتریمقاطع کارشناسی،  پایان نامه های دانشجویی درتعریف  *

 )در فضای آزمایشگاهی( لتعریف طرح های پژوهشی مستق *

 )در فضای آزمایشگاهی( ها در طرح های پژوهشی موزشی و دانشگاهآهای  همکاری با سایر گروه *

 تحصیلی ترم هرپایان  در پژوهشی زمینه در آزمایشگاه عملکرد از گزارش تهیه *

 

 هداف درمانی: ا د:

 :و دریافت تعرفه طبق قوانین مربوطه به مراجعین استفاده از آزمایشگاه در ارائه به خدمات درمانی *
                                       به همراه تفسیر اندوسکوپی و نیزو نجام استروبوسکوپی-
 افزارهای و نرم ویو نیزال، ، نوروفیدبکتحریک الکتریکی مغزدرمانی با استفاده از تشخیصی و تشکیل جلسات  -

 ....( و Dr. speech) اکوستیکی
 تحصیلی ترم هرپایان  در درمانی زمینه در شگاهایآزم عملکرد از گزارش تهیه *


