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طرح درس روزانه 
تاخیر و اختالالت گفتار از شایعتربن اختالالت تکاملی است که والدین را به نزد پزشک خانواده میکشاند . در مطالعات مختلف در 
کشورهای مختلف شیوع اختالالت گفتاری بیش از ٧ درصد تخمین زده شده است . آشنایی پزشکان خانواده و پزشکان کودکان با 
نحوه شناسایی زودهنگام ، تشخیص، مدیریت و ارجاع بهنگام این مشکالت تاثیر زیادی بر توانمندی و عملکرد اتی کودک خواهد 

گذاشت. 
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امکانات آموزشی: سخنرانی، پاورپوینت، پرژکتور، فیلم، تاالر گفت و گو
عنوان درس: کلیات و مبانی گفتاردرمانی در تکامل کودکان

هدف کلی درس: آشنایی با گفتاردرمانی و نقش آن در حیطه تکامل کودکان و انواع اختالالت گفتار و زبان در حیطه تکامل

اهداف اختصاصی:
دانشجو پس از پایان درس قادر خواهد بود:

حیطه یادگیری

شناختی تعریف کلی از رشته گفتار درمانی ارائه دهد.
شناختی انواع اختالالت گفتار و زبان در حیطه تکامل را شرح دهد
شناختی اهمیت مداخالت زود هنگام در حیطه گفتار و زبان را توضیح 

دهد.
شناختی نقش گفتاردرمان را در هر یک از انواع اختالالت گفتار و زبان 

در حیطه تکامل توضیح دهد.
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