

  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99سال تحصیلیاول برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  استاد راهنما:98ورودي  1ترم :دکتريمقطع:گفتاردرمانیرشته: 

  

  
  کد استاد


شماره درس

نام درسگروهواحد
  و نام استاد

درسمسئول 

زمان کالس



زمان امتحان

ساعتروزتاریخساعتروز عملینظري

24027  504004005  
2-3   کاربرد آمار پیشرفته در

پژوهشهاي بالینی گفتار و زبان
  22/10/98    13-15  دوشنبه  دکتر صانعی

٣٠/١٠یکشنبه 

21973504004010  
23   بررسی و مطالعه  شاخصهاي

طبیعی گفتار و زبان
خانم دکتر جلیله 

  12-10    25/10/98شنبه  وند
٣٠/١٣چهارشنبه 

21964504004020  
23   نظریه هاي رشدي زبان و

شناخت
آقاي دکتر امیر 

  30/13  یکشنبه  29/10/98    8-10  دوشنبه  شوکی

22014504004017  
2  3 مباحث پیشرفته نوروفیزیولوژي

گفتار و زبان
  30/10  چهارشنبه  10-8  2/11/98شنبه  خانم دکتر وثاقی

22066  
٢١٩۶١

504004009  
 -3  

3  
اقاي دکتر ترابی   آزمایشگاه گفتار و زبان

نژاد/ آقاي دکتر 
  اکبري

یکشنبه
12-8  
16 - 14

   -----

  دکتر مهدي دادگو  
  معاون آموزشی                                                                                                                                                

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99سال تحصیلیاول برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  استاد راهنما:               97ورودي:              3ترم :             دکتريمقطع:           گفتاردرمانیرشته: 

  

  
  کد استاد


شماره درس

نام درسگروهواحد
  و  استادنام 

مسئول درس

زمان امتحانزمان کالس

ساعتروز



ساعتروزتاریخ عملینظري

21964  
مبانی نظري لکنت و روشهاي   3    2  504004015

٣٠/٨شنبه   21/10/98    8-10  شنبه  دکتر امیري شوکی  درمان 

240113504004007  23  
اصول آزمون سازي براي 

تشخیص و ارزیابی اختالالت 
گفتار و زبان

 عباسدکتر
  15-13    24/10/98شنبه  عبادي

٣٠/١٠سه شنبه  

23812504004008  23   سمینار پژوهشی بالینی در
      ----------     13-15  یکشنبه  دکتر قلیچیاختالالت گفتار و زبان

238113630002  2  3   آسیب شناسی و روشهاي درمان
  30/10  شنبه   28/10/98    13-15  دوشنبه  خانم دکتر محمدي  اختالالت رشدي زبان

22023504004018  2  3  1/11/98    10-12  شنبه  آقاي دکتر عشایري  عصب شناسی زبان سه شنبه30/8
              
  دکتر مهدي دادگو    

  معاون آموزشی                                                                               
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
 
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99سال تحصیلیاول برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  خانم دکتر جلیله ونداستاد راهنما:               95    ورودي:             5ترم :        دکتري:مقطع     گفتاردرمانی: رشته

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

               پایان نامه  3      504004024  
              
  دکتر مهدي دادگو    

  معاون آموزشی                                                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
 
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99سال تحصیلیاول برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  آقاي دکتر امیري شوکیاستاد راهنما:                        93ورودي:               8ترم : دکتري:مقطع      گفتاردرمانی: رشته

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

               پایان نامه  3      504004024  
              
  دکتر مهدي دادگو    

  معاون آموزشی                                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
 
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99سال تحصیلیاول برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  آقاي دکتر امیري شوکیاستاد راهنما:             92   ورودي:             10ترم :           دکتري:مقطع        گفتاردرمانی: رشته

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

               پایان نامه  3    20  504004024  
              
  دکتر مهدي دادگو    

  معاون آموزشی                                                                    
  
  
  
  
  
  


