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 توضیحات پیش نیاز نام استاد واحد نام درس کد درس ردیف

   آقای پیرزاد 2 تارخ و فرهنگ و تمدن 1111111 1

   دکتر حیدری 2 2اندیشه اسالمی 1111111 2

   دکتر شمس 1 زبان انگلیسی عمومی 1111111 1

   خانم شیرخانی-اقای رمضانی 1 1تربیت بدنی  1111111 1

   د.پورقاسم،د.سلطالنپور 1+2 ونورو اناتومی دستگاه گفتاروشنوایی آناتومی 11111111 5

   خانم شریعت 1+2 رشدوتکامل گفتاروزبان 11111126 6

   دکتر فرامرزی 2 روانشناسی رشدوتکامل 11111111 1

   خانم ضیاتبار 1+1 آواشناسی 11111111 1

+5/1 بهداشت عمومی و کمک های اولیه 11111111 1
5/1 

   سیدی اندیدکتر 

 توضیحات پیش نیاز  واحد نام درس کد درس ردیف

 11گفتاردرمانی  آقای بلباسی 2 انقالب اسالمی 1111111 1

  رشد تکامل گفتار زبان دکتر ضیاتبار 1+1 نابسامانیهای گفتار و زبان در آسیب دیدگی شنوایی 1111125 2

   آقای منادی 1+1 شنواییشنوایی شناسی و روشهای ارزیابی دستگاه  1111116 1

   دکتر مدرس 2 بیماریهای گوش و حلق و بینی 1111111 1

  رشد تکامل گفتار زبان دکتر احمدی 1+1 نابسامانی های گفتار و زبان در عقب ماندگی ذهنی و سندرمهای نافذ رشد 1111121 5

   د.قاسمی،د.مرادی 2 ارتودنسی در رابطه با گفتار 1111111 6

  رشد تکامل گفتار زبان خانم کوهستانی 1+1 نابسامانیهای زبانی ویژه در دوران رشد 1111126 1

   خانم شریعت 1 مدیریت در گفتاردرمانی 1111115 1

  رشد تکامل گفتار زبان خانم کوهستانی 1+2 ناروانیهای گفتار 1111121 1

   خانم شریعت 2 بازی درمانی 1111151 11

 توضیحات پیش نیاز  واحد درس نام کد درس ردیف

 16گفتاردرمانی  آقای پیرزاد 2 تاریخ اسالم 1111115 1

   آقای زاهدی 2 تفسیر موضوعی قران 1111116 2

  آماروپژوهش مقدماتی گروه 2 طرح و  پژوهش 1111116 1

+5/1 اختالل بلع 1111111 1
5/1 

   آقای دهقان

-21-21-26-25-21 آقای دهقان 1+1 گفتار و زبانتشخیص افتراقی در اختالالت  1111111 5
21-11-11-12 

 

   خانم کوهستانی 1+1 روشهای ارتباطی مکمل و جایگزین در اختالالت گفتار و زبان 1111161 6

   گروه 1 (1کارآموزی بالینی در ناروانیهای گفتار ) 1111111 1

   گروه 1 (1دوران رشد )کارآموزی بالینی در نابسامانیهای زبانی ویژه  1111111 1

   گروه 1 (1کارآموزی بالینی در اختالالت واج شناختی و آواشناختی ) 1111111 1

   گروه 1 1نافذرشدکارآموزی بالینی در عقب ماندگی ذهنی وسندرمهای 1111111 11

 توضیحات پیش نیاز  واحد نام درس کد درس ردیف

 15گفتاردرمانی 11 گروه 1 2دیدگی شنوایی کارآموزی بالینی در آسیب  1111111 1

  11 گروه 1 2کارآموزی بالینی در نابسامانی های زبانی ویژه در دوران رشد 1111111 2

  11 گروه 1 2کارآموزی بالینی در اختالالت خواندن و نوشتن در دوران رشد  1111151 1

  12 گروه 1 2کاؤاموزی بالینی در زبان پریشی بزرگسال  1111152 1

  11 گروه 2 2کارآموزی بالینی در اختالالت صوت  1111151 5

  11 گروه 2 2کارآموزی بالینی در اختالالت واج شناختی و آوا شناختی  1111151 6

  15 گروه 1 2کارآموزی بالینی در اختالل در تشدید  1111155 1

  16 گروه 1 2کارآموزی بالینی در اختالل بلع  1111156 1


