
 

دانشگاه علوم   -دانشكده علوم توانبخشي   گفتار درماني ارشد  كارشناسيبرنامه ي آموزشي دانشجويان دوره  

 پزشكي ايران 

 ترم اول

 نام درس
  تعداد واحد

  جمع  عملي  نظري

 

 

 دروس اختصاصی )اجباری ( 

  2 - 2 آمار زیستی 

ازمایشگاه گفتار وزبان و بلع ) فازهای  

 حلقی (  – دهانی و. دهانی 
5/0 5/1 2  

  1 5/0 5/0 مقدمه ای بر عصب روانشناسی زبان 

گفتاردرمانی در اختالل بلع ) فازهای  

 حلقی (بزرگسال – دهانی و. دهانی 
5/0 5/0 1  

گفتاردرمانی در اختالل تکاملی  

 خواندن و نوشتن 
1 1 2  

  1 5/0 5/0 گفتاردرمانی در طیف اوتیسم

 دروس اختصاصی ) اختیاری(

 یک درس

گفتاردرمانی در اختالالت صدای  

 گفتار
1 1 

 

2 

 

 

 - 2 بیو مکانیک اندامهای تولید گفتار

 ساعت  16  جستجوی منابع علمی   –پروپوزال نویسی  ) اجباری(  کارگاه

  11 جمع واحدها  

 

  

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی      

 ایران  و خدمات بهداشتی درمانی  

 

 گروه گفتاردرماني



 ترم دوم                                                       

  تعداد واحد نام درس

  جمع  عملي  نظري

 

 

 دروس اختصاصی )اجباری ( 

  2 1 1 روش پژوهش و آزمون سازی 

گفتاردرمانی در اختالالت اکتسابی  

 زبان  

5/1 5/0 2  

)  گفتاردرمانی در اختالل تکاملی زبان 

 آسیب ویژه زبانی ( 

5/0 5/0 1  

  2 5/0 5/1 گفتاردرمانی در اختالالت روانی گفتار 

  2 1 1 گفتاردرمانی در اختالالت صوت  

گفتاردرمانی در اختالالت ارتباطی در  

شکاف کام و ناهنجاریهای جمجمه ای  

 چهره ای  

5/0 5/0 1  

گفتاردرمانی در اختالالت حرکتی 

 گفتار در بزرگسالی  

5/1 5/0 2  

  1 1  1کارآموزی  کارآموزی  

 ساعت   8  مقاله نویسی   ) اجباری( کارگاه 

  13 جمع واحدها   

 دفاع از موضوع پایان نامه  

 

 

 

 



 ترم سوم                                                          

  تعداد واحد نام درس

  جمع  عملي  نظري

 دروس اختصاصی ) اختیاری(

 انتخاب یک درس  

  5/0 5/1 زبان شناسی بالینی 

2 

 

  5/0 5/1 گفتاردرمانی مبتنی بر شواهد  

 منفرد  –روش شناسی مطالعات مورد  

(single subject study) 

1 1  

  1 1  2کارآموزی  کارآموزی  

  1 1  3کارآموزی 

  4 جمع واحدها   

 نگارش و دفاع از پروپوزال  

 

 ترم چهارم                                                      

  تعداد واحد نام درس

  جمع  عملي  نظري

 

 دروس اختصاصی )اجباری ( 

  4 4  پایان نامه  

  4 جمع واحدها   

 

 

 

 

 


